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П Р О Т О К О Л 
№ 48 

от заседание, проведено на 22.11.2006 г. 
по точка  първа  от дневния ред 

  
  ОТНОСНО: Питания и отговори на питания.  
  
   Иван ИВАНОВ  
   Г-н Заместник-Кмете, /_Кметът отсъства/, Във връзка  предстоящото 
приемане на България в Европейския съюз на 01.01.2007 г.и ставането ни на 
пълноправна страна членка на съюза, моите въпроси са следните: 1. Каква 
проектна готовност има общинската администрация за усвояване на 
средствата от Еврофондовете и ПУДОС във връзка с приоритета на Община 
Варна от 01.01.2007 г.? 2. Колко такива проекти са дадени и одобрени от 
МРРБ? 
  

Бранимир БАЛАЧЕВ  
Няколко проблема искам да поставя под формата на въпроси-питания 

свързани с проблемите, които имат хората с неравностойно положение. Тези 
въпроси възникнаха на една от срещите, които имах с тях. Ще се опитам да 
ги маркирам в писмен вид, след това ще ги представя на администрацията. 
  Първият проблем е, че една голяма част от тях - над 100 човека - 
живеят на ул. "Вяра" в бл. № 2. Знаете, че те в голямата си степен 
упражняват своето право на труд и развива своята социална дейност в "Тих 
труд" и в Дома за инвалиди който се намира в тази посока. Ходенето от 
дома им до това място създава определени проблеми, тъй като на тях им 
предстои да пресекат едно много опасно кръстовище - кръстовището което е 
на Затвора - едно много трудно за регулиране и още по-трудно за 
преминаване поради проблема че има по две ленти от двете страни. Тяхната 
молба към администрацията /и аз считам, че тя би могла да бъде 
удовлетворена/ е: има създаден "джоб" до заведение-пицария "Тримата 
мускетари". Тяхното желание е автобус № 48, който минава покрай бл. 2, 3 и 
4 - блоковете населени с такива хора - да измени една малка част от 
маршрута си, да минава по-близко до тях, за да не се налага пресичане на 
кръстовището и второто - да бъде направена още една спирка на този 
"джоб", който се намира в непосредствена близост до "Тих труд" и 



социалните заведения, които са там. Лично отидох да проверя на място, не 
знам дали някой скоро е минавал край улицата, която е пред "Тих труд" и 
Клуба на инвалидите. 

 Оказва се, че има един легнал полицай в началото и въпреки че има 
малки ограничителни знаци, с оглед на това, че там е наситено с много 
административни сгради, минават изключително много превозни средства и 
скоростта, за съжаление, не е тази, която би следвала да бъде в такъв район, 
където преминават хора с недъзи, хора незрящи, хора с колички и т.н. 
   Моят въпрос към дирекцията на г-н Бакалов е: възможно ли е там да 
се поставят ограничителни знаци, с оглед на хората които преминават; 
максималната скорост да бъде 20 км в час, знаците за това че там минават 
инвалиди да бъдат по-големи за възприемане и да бъдат направени поне още 
двама легнали полицаи, които допълнително да ограничат възможността за 
по-големи скорости. 
   В тази връзка, преди години - ми споделиха хората - че е имало 
специална пътека за преминаване, която е била релефна по своята същност и 
давала възможност незрящите, вървейки по нея да усещат че вървят по 
пешеходната пътека, а не пресичат пътя оттам откъдето не трябва. Мисля, 
че след като отделяме толкова много пари за най-различни неща, направата 
на една такава пътека няма да бъде повече от 500 лв. и мисля, че община 
Варна, социалната дирекция, дирекция по собственост и стопанство биха 
могли да погледнат с лице на този проблем и срещу тази скромна сума ние 
да възстановим тази пътека, за да могат хората да преминават спокойно, 
усещайки че действително се движат в правилната посока. 
  И още един въпрос - към Дирекцията по архитектура, който е свързан 
с живущите в кв. "Галата". Няколко пъти те поставят въпроса и питат кога 
ще бъде приет най-сетне плана на "Боровец-север" и оказа се /аз не съм 
убеден, но това е информация от хората които живеят и са заинтересовани в 
този район/, че всъщност този план въобще не е станал обществено 
достояние. По този начин те имат усещането, че там се прави нещо 
апокрифно, нещо тайно и едва ли не ще бъде изнесен в последния момент, 
когато те няма да могат да реагират. Този въпрос е бил поставен на г-н 
Кмета и на срещата в "Аспарухово". 
  И към дирекцията по образование: няколко пъти съм ходил в у-ще "В. 
Левски" в кв. Аспарухово по настояване на учителите. Няма друго начално 
училище, което да е базирано в две сгради, които са на едно разстояние не 
по-малко от 500 м едно от друго. Какво би могло да се направи, за да могат 
да бъдат обединени в една сграда и децата да не се разхождат от едното 
място на другото. 
  

Григори БОНЕВ  
   Уважаеми г-н Зам. кмете, Питането ми е свързано със състоянието на 
подлеза до Македонския дом. В качеството ми на общински съветник в 



приемния ми ден постъпиха сигнали във връзка със състоянието на подлеза 
до "Македонски дом" гр. Варна. Състоянието на посочения подлез е много 
лошо. Подлеза е неосветен, осветителните тела са изкъртени, тоалетната не 
работи повече от една година. Видни са свастики по стените, твърде е 
мръсно. Цялата тази обстановка е естествен привлекателен център за 
накромани. 
   Това е единствения подлез в центъра на Варна в това състояние. 
  Въпросът ми е кога и в какви срокове ще бъдат направени съответните 
ремонти и освежителни дейности, за да може поне в централната част на гр. 
Варна да влезем в Европейския съюз с европейски подлези. 
  
   Даринка БОЖИНОВА  
  Имам два въпроса, които бих искал да отправя до г-н Кмета: 
   Живущите във ІІ м.р. на ж.к. "Вл. Варненчик" често ми задават един и 
същи въпрос и той е свързан с изоставения строеж зад бл. 210. Спомням си, 
че това беше и тема на г-н Кмета от неговата предизборна кампания. 
Питането ми към него е следното: Какъв е правния и икономически анализ 
на този обект? Преди да получа отговор на г-н Кмета, от името на 
"Коалиция за Варна" правя предложение за размисъл и обсъждане, след 
пригаждане на тази сграда и довършване, да се премести администрацията 
на р-н "Вл. Варненчик". Свидетели сме, че през последните дни започнаха 
едни реални действия, за да се построи съвременна и актуална сграда в р-н 
Аспарухово. След 01.01. освен че трябва да бъдат на ниво нашите 
административни дейности, трябва и административните сгради да 
изглеждат в европейски стандарт. 
  Втория ми въпрос: при обсъждане на Бюджет 2006 преди една година 
по това време, "Коалиция за Варна" внесе предложение подкрепено с над 
500 подписа на граждани, с което се искаше поставяне на светофарна уредба 
в ж.к. "Вл. Варненчик" между улиците "Трети март" и "Константин и 
Фружин". Кръстовището е опасна конфликтна точка с голяма концентрация 
на ПТП. Кръстовището е и с голям пътнико-поток, с може би над 1500 деца-
ученици, които преминават между училища "П. Евтимий" и СОУ "П. 
Яворов". Затруднението при пресичането на това кръстовище произтича и 
от факта, че там главния път променя посоката си, а кръстовището в себе си 
съдържа и седем на броя платна. Въпросите ми свързани с тази информация 
са: какво се прави в тази посока за удовлетворяване желанието на живущите 
и кога ще бъде регулирано това кръстовище със светофарна уредба? 
  
   Проф. Темелко ТЕМЕЛКОВ  
  Съжалявам, че кметът го няма, за да изкажа неговото добро решение 
към здравеопазването във Варна, но въпроса който се искам да поставя е 
поставен от много време; продължава и сега да се проучва, има някакво 
становище но ме интересува какво е то на момента: Как ще се реализира 



паркинга, който стои пред болница "Св. Марина", на който паркинг беше 
разрешено да се направи бензиностанция и газостанция и който беше 
предназначен за хората, които идват на прегледи в града в болницата. 
Остана един участък, който може да бъде ползван за това. Знам, че има 
някакво становище и виждане и може би ще има едно положително 
решение, но досега това нещо не е видяло бял ден. Много моля да се обърне 
внимание на този въпрос, защото действително градинките в болницата вече 
са до голяма степен направени на паркинги и потока от коли непрекъснато 
расте, а хората имат нужда да паркират; още повече влизайки вътре те 
плащат 1 лв. 
   Моля за изчерпателен отговор и ако е възможно, това да стан по-
скоро. 
   Вторият ми въпрос е за хаоса, който цари в паркинга пред кино 
"Тракия" и пред Съда и по ул. "Баба Тонка". Обърнах внимание на 
комисията по обществен ред и контрол, преди известно време написах 
писмо. Мерките, които бяха взети, бяха такива: поставиха се знаци, които 
правиха някои улици еднопосочни, което обаче не реши въпроса, защото 
там всеки спира където поиска и никой не следи за спазване на тези знаци. 
Казвам го с болка и лична отговорност за това, защото преди 10-ина дни в 
болницата постъпи един човек, който беше в тежко състояние, неправилно 
насочен и болният в чакалнята едва не умря. Това наложи да повикам 
линейка бърза помощ с кардиологичен екип. Ние оказахме необходимата 
помощ, постабилизирахме болния; линейката едва се добра до болницата с 
големи усилия! Представете си, ако възникне пожар, какво ще стане?! Този 
човек със закъснение беше изпратен в Университетска болница в 
Кардиологията, където се доказа действително инфаркт, болният почина 
след половин час. Това е отговорност за мен и за всички хора, които живеят 
и аз съм изразител не само на своите желания и интереси, а съм на всички 
хора, които живеят в този район. Не знам дали някой може да мине през 
паркинга, който се намира пред "Варнагаз" ул. "Ал. Константинов" - там 
всеки спира където поиска, няма място за обръщане на колите, всички карат 
на заден ход за да излязат и за да изчакат, стават непрекъснати скандали; по 
ул. "Баба Тонка" всеки спира където и когато поиска на място където има 
разширение - там са концентрирани много неща: съда, болницата, казиното, 
пазара...всичко това затруднява много. 
  Моля, обърнете внимание, защото ако аз действително с линейката 
имам тежък случай, ще мина без да се съобразявам през поставените 
преградни елементи, които са към основния път и наказанието ми ще бъде 
по-малко отколкото болният ако умре и получа някакво друго наказание от 
съда. Ще мина и ще прегазя тези преградни елементи! Казвам го публично! 
Защото няма друг избор. Хаоса е безобразен. 



  Един тривиален въпрос, който касае всички нас, колеги: кога ще се 
направи тоалета, който ние ползваме, за да има поне малко по-приличен вид 
тук, във входа? 
  
  Аврам ТОДОРОВ  
  Въпроса който ще задам от мое име и от името на общинския 
съветник Янко Коренчев, с който посетихме зоната за която ще стане въпрос 
и се срещнахме с някои от ръководствата на предприятията там -това е 
островната зона след стария Аспаруховски мост - състоянието е много 
тежко, от 6 години там не е правен никакъв ремонт на пътя, което се 
отразява на обслужването на транспортните средства, градския транспорт и 
т.н. Въпроса е следния: Има ли възможност /искаме да ангажираме 
ръководството на община Варна/ да каже в график за бъдещия ремонт на 
този път - планувано ли е нещо, кога ще стане, защото колективите са 
готови и са в състояние да участват с дял парична помощ за извършване на 
тази работа. 
  Второто, което е вече реално възможно за вас: Дайте едно 
предписание на предприятието за пътна инфраструктура, защото релсите на 
стария мост са тяхна собственост и те са длъжни да го поддържат в 
необходимата безопасност, ред и порядък. 
  Моля отговорите да не бъдат като предния път, защото глава VІІІ от 
правилника започна да прилича на кучетата си лаят, кервана си върви! 
  
   Стелиян СЕВАСТИЯНОВ  
   Имам едно питане, което обаче няма да насоча към Кмета, а към  
Председателя на ОбС. Малко предисловие: в гр. Варна голяма част от 
дърветата в централната част са кестени на много годин - 30-40 и т.н., 
повечето от тези които се занимават с озеленяване знаят, че кестените 
боледуват от един особен акар, който впоследствие се развива особено 
бурно. Важното е, че на една от последните комисии по БКД във връзка с 
озеленяването, преди съставянето на Бюджет 2006 г. се взе решение да се 
отделят 20 хлв. за лекуване на дърветата в гр. Варна. Това си го спомням със 
сигурност, член съм на тази комисия, беше гласувано това нещо и може да 
се провери по протоколите на ОбС. По-интересното оттам нататък /и затова 
го отправям към Вас, г-н Председател/, че тези 20 хлв.не влязоха в бюджета 
на община Варна. И не влязоха в бюджета на община Варна не защото 
комисията си промени решението, а защото по някакъв начин те бяха 
неглижирани и не бяха вписани в бюджета. Това е отговорност на целия 
ОбС, то означава няколко неща с много сериозни изводи: първият извод е, 
че ние сериозно не четем бюджета когато го гласуваме; втория извод обаче 
е, че администрацията много успешно ни манипулира когато тя пише 
бюджета и вписва точки такива когато иска или когато на нея и е удобно; и 
третия извод - аз не свалям отговорността от себе си, но не считам, че съм 



по-отговорен от поне трима души в ОбС и те са: председателят на ПК по 
БКД- г-н Ради Радев, председателят на ПК по ФБ - г-жа Стефка 
Господинова и Вие, г-н Председател! Защото ние, редовите съветници, 
аконе сме обърнали внимание в точките и подробностите, поне в лицето на 
тези тримата трябваше да има по-засилено внимание за тези неща. 
  Завършвам с още нещо: 20 хлв., говорил съм със специалисти, щяха да 
окажат сериозно въздействие върху ограничаване болестта по дърветата, 
специално върху кестените. Не мога да разбера, къде толкова много й 
затрябваха на общината 20 хлв.и какво тя кардинално реши с тях, та реши да 
ги вземе точно от тази точка?! 
   Молбата ми е към Вас, г-н Председател, да възложите едно обстойно 
разследване, за да се разбере кой в края на краищата е причина за да се 
отклонят средствата! 
  

Славчо СЛАВОВ  
  Искам само да благодаря на г-н Кмета и съответно на неговата 
дирекция във връзка с поставените въпроси за предпазване на учениците от 
това интензивно движение около спирката на "Почивка", където спират 
много автобуси, съответно и над 2-3- хиляди ученици, които се движат. 
Поставиха се съответните знаци, поставиха се стопове, поставиха се 
предупредителни знаци, легнали полицаи и т.н. Обаче, въпроса който г-н 
кметът ни обеща, че алеята между двете училища - Техникума по химия и І 
и ІV езикови гимназии, има няколко дупки, които са изключително 
неприятни в тези зимни условия, на тази алея няма никакви тротоари, няма 
къде да се движат учениците, освен по асфалтирания път. Молбата ми е: г-н 
кметът обеща до м.ноември да се създадат условия да се движат 
учениците,тъй като освен тази асфалтирана алея няма никакви други 
достъпи - встрани са ровове от води, няма никакви тротоарни плочки и има 
големи опасности от осакатяване на учениците при подхлъзване в тези 
зимни условия. 
   Второто, което искам да поставя - мисля, че този проблем е разрешим, 
тъй като г-н Фурчев обеща че ще го извърши, ако кметът Кирил Йорданов 
му представи писмо за изпълнение. Мисля, че на по-предната сесия г-н 
Йорданов това да стане. 

 Благодаря предварително. 
  Втория ми въпрос е свързан с жилищното строителство и социалната 
политика на община Варна. От моите проучвания, които направих в р-н 
Владиславово се оказва, че доста от апартаментите които се предлагат за 
продажби, тъй като са в изключително окаяно състояние - това е 
положителна насока, но средствата които все пак постъпват от тези 
продажби - молбата ми е да бъдат насочени към строителство на пломби, 
които по мое проучване има над 20 пломби, които могат да се направят 
между блоковете без да пречат на озеленяването и на инфраструктурата. 



  Молбата и въпроса ми в тази връзка е следния: ще има ли някакво 
проектиране за бъдещото строителство в р-р "Вл. Варненчик"? 
  
  Неделчо МИХАЙЛОВ  
  Въпрос към финансист № 1 на Републиката - нали такава награда 
имаше г-н Димо Стоев - въпроса е поставен от избиратели и граждани на гр. 
Варна, касаещ ги пряко, надявам се ако днес не получа отговор, в нужното 
време и срок да бъде отговорено: Кога ще бъдат изплатени увеличенията със 
стара дата заплатите на помощния персонал на детските ясли и на детските 
градини? Кратък и ясен въпрос и разчитам на такъв отговор! 
  Второто предполагам, че ще касае Вас, г-н Куликов, в качеството Ви 
на Главен секретар: получих сигнал за огромно струпване на нов строителен 
боклук по пътя Варна - Виница - Аладжа манастир. Строящите там 
строителни фирми продължават най-нагло да ги хвърлят боклука. Моля Ви, 
проверете и вземете мерки. Нямам нужда от отговор, а от действия! 
  
   Доц. Николай ДЖАГАРОВ  
  Имам конкретен въпрос. Всички сме свидетели, че в Морската 
градина се предприемат мероприятия, които довеждат до нейното 
функционално израстване, чистота.... Въпроса, който ще задам може би е 
някакъв частен въпрос, но и той би трябвало да бъде решен по съответния 
начин. Към нас се обърна Ген.консул на Руската федерация с молба да бъдат 
възстановени табелките при боровете засадени от космонавтите на 
Съветския съюз. Вандали са унищожили някои от тях, чупили са ги, в 
момента са в окаяно състояние. Смятам, че този въпрос е дребен, обърнах се 
към съответните служители и директори, но от юни месец - днес сме 22 
ноември - не е решен въпроса. Моля, вземете мерки за решаване на този 
въпрос. 
  
   Адм. Христо КОНТРОВ  
  Въпроса ми е повече към Председателя на ОбС. В началото на 
пролетта на тази година посланика на една велика страна - Република 
Франция - при своето посещение в гр. Варна, наред с въпросите касаещи 
френско-българските отношения, в които участва и населението на гр. 
Варна постави и един хуманитарен въпрос - във връзка с лошото 
поддържане благодарение на неудачното място при местенето на френските 
паметници, по възможност тези паметници да бъдат преместени по-близо до 
мястото където са погребани френските войници, които в резултат на 
заболяване от холера са погребани в нашия град. Този въпрос действително 
отдавна стои на дневен ред, но досега не е решен. Кметът направи 
предложение в ОбС още на 10.юли тази година, но досега не е взето такова 
решение. В последно време положително отношение към решаване на този 
въпрос изразиха и част от франкофонското общество на гр. Варна, в т.ч. и 



"Алианз-франсез", също така и повторно писмо има от посланика на 
РФранция с молба да бъде решен този въпрос. Аз не мога да си представя 
как Вие, г-н Председател на ОбС и кмете, ще се чувствате, ако се реализира 
поканата на Президента Георги Първанов към Президента на Френската 
република Жак Ширак за посещение в България и трябва при това 
посещение да се положат венци на този паметник, който в момента излага 
нашия град?! Моля ви за съдействие за по-бързо решаване на този въпрос! 
Да не се наложи този въпрос да бъде отправен от посланика към 
Председателя на МС, към Председателя на НС, а не дай си Боже и в 
европейския парламент, след влизането ни в ЕС! 
  
   Янко КОРЕНЧЕВ  
  Явно, че рубриката се превръща в нещо сериозно, като имам предвид 
колко много губим с този нов начин на гласуване. Пък и това прилича на 
един градски парламент - точно тази точка да бъде същността на нашата 
работа! 
  Моят първи въпрос е следният: явен е интереса за развитието на 
южния район. Този интерес до този момент е свързан главно с проектиране, 
и не на последно място - с огромна агресия на строителни масиви в 
инфраструктурата на южния район. Какво ще бъде предвидено по бюджетен 
път и пари от МС за развитието на пътната инфраструктура. Аспарухово 
много скоро, Галата, черноморието ще заприлича много скоро на района 
около Червения площад - фирмите си построиха картонените апартаменти, 
продадоха ги, оставиха всичко на гражданите. Ние знаем какво е 
състоянието на тези чудесни жилища от Медицинския институт - луксозни 
автомобили в огромни дупки! Това ни чака в момента и в южната зона. 
  На следващо място, що се отнася до питането на г-н Тодоров - едно 
питане със същата участ и бъдеще за напред. Този път беше правен преди 7 
години на основата на рецептата - Държавата участва, фирмите които 
упражняват дейност също участват в този процес, те и сега са готови. Но вие 
виждате, че този промишлен район, т.нар. "остров на Варна" се развива 
бурно - едно бъдеще, което предполага решаване на тези въпроси. 

 И накрая един прозаичен въпрос - не по-малко важен от въпроса, 
който зададе от мен уважавания професор за тоалетната пред кино "Тракия" 
- аз с известно неудобство, но и с настоятелност, отново го поставям: 
Уважаеми г-н директор на финансовата дирекция, уважаеми зам.кмет, г-н 
Йорданов, дайте накрая да подобрим условията за работа на тези съветници, 
не ни дръжте в това обидно състояние! Говорим за Европа - каква Европа - 
вижте на какво приличаме тук?! Поставям въпроса за сетен път, няма да се 
уморя да го поставям, има начин да се реши въпроса и аз вярвам, че вече 
няма да ми се отговаря по писмен път "ще видим, ще планираме...", четвърта 
вече година поред получавам такива писма. Искам да видя майстори тук да 
работят, а ние да седнем като бели хора; всички ходим по света, нормално е 



да се ходи,да се гледа - къде има това чудо в света - в малки градчета в 
България има вече съветници, които работят в зала на масички, дрехите им 
са закачени на закачалките, имат си микрофони, има електронно отчитане на 
нашата дейност.... Сега ще видите колко време ще загубим с това гласуване, 
а председателя не знам как се чувства - вероятно сънува всеки ден кой е 
"за", кой е "против", кой се е въздържал..... 
  
   Веселин ДАНОВ  
  Имам две констатации и два въпроса, ще бъда максимално кратък. 
  Първо, нещо което ми се случи лично на мен - вчера ми се наложи да 
вадя категоризация за обект търговски мой - дойдох в информационния 
център, оттам ме отпратиха в деловодството, от деловодството ме върнаха в 
информационния център, оттам в стая 907 където ми обясниха, че в 
информационния център трябва да се върна. И хаоса стана доста голям. Там 
понеже не издържах, имаше 18 човека отвън, пратих секретарката ми, но ми 
казаха, че трябва да се явя лично или да представя пълномощно нотариално 
заверено.... Ако това са ни обслужванията, нямам думи.... 
  Второ, посетих две само, но се поинтересувах от атракционните 
нощни заведения на Варна тези дни и какво ми направи впечатление: първо, 
на всяка една от вратите няма нито рамка за проверка на оръжие, нито 
метало-детектор, а те проверяват на ръка - считам, че е доста отвратително и 
обидно това нещо, а освен това, има и няколко други неща - проверяват се 
дамски чанти, което се нарича обиск и това не може да става без изрична 
заповед, решение на съд и т.н. 
  Искам да питам - може ли това нещо да се осъществи, как ще проверят 
една дама, хайде мен ме опипаха; бих посъветвал някой да отиде със 
съпругата си, ще прекара много интересна вечер. 
   Наближават новогодишни и студентски празници, екзалтации  т.н. - 
представете си какво ще стане при този режим! Ние трябва да бъдем 
категорични е - и тук е дирекцията на г-н Бакалов - едно към едно - или те 
ще осигурят, което е много важно, те са длъжни да имат място за 
съхранение на оръжие, аз не съм длъжен да ходя във Варна и да съм длъжен 
да оставям оръжието си в колата или някъде, а трябва да имат такова място. 
Като нямат и нямат детектор /на едното място ми казаха, че детектора им е 
на ремонт, ами ще затворят обекта!/ Много държа на това нещо да се обърне 
внимание, защото някой от вас и някой от нас ще носи моралната 
отговорност за някое пияно изстъпление, а такива в града са всяка вечер. 
  Въпросите ми: По молба ЗАО 12113/03.04.2006 г на Красимира 
Якимова Василева - бул. "Цар Освободител" № 109, къща в двора, 
собственост на община Варна. Госпожата каза, че живее там около 7 години, 
има подадена молба за закупуване, няма отговор. Но това не е страшното, 
страшното е че точно на един метър от нея започва строителство на голям 
блок - един метър от къщата! Ако тази къща е включена в някакъв бъдещ 



ПУП да предстои събаряне - да ги изнасяме хората оттам; ако ще продаваме 
- да продаваме. Но нека да се повери от дирекцията на г-н Бакалов кой строи 
на един метър. Досега бяха на 2-на 3 метра, скоро на 50 см, че да се минава 
от балкон на балкон. 
  Другият ми въпрос е: Над газостанцията Възраждане нагоре по посока 
към околовръстното от лявата страна на първата пряка се строи един 
огромен блок. Въпроса ми е кой строи, как строи, защо строи? 
  
   Балин БАЛИНОВ  
  Въпроса, който искам да задам е свързан с инфраструктурата на града. 
Напоследък сме свидетели в последните 3-4- месеца на един изключителен 
хаос в уличното движение на Варна и една от основните причини за това 
положение е ремонта на околовръстния път и продължението му към ул. 
"Девня", по-точно отсечката на "Пеячевич" от бул. "Вл. Варненчик" до ул. 
"Девня". Не знам дали е направило впечатление на някого - там ремонта 
започна преди няколко месеца. На практика през тези няколко месеца на 
този участък се е работило не повече от 15 дни, там се смениха бордюрите и 
строителната дейност, или ремонтната дейност, спря. Обаче се изсипаха 
камиони с чакъл, затвори се улицата, резултатите ги виждате - ежедневни 
задръствания! 
  Въпросът ми е: Има ли структура в общината, която да контролира и 
съгласува тези безотговорни действия на фирмите, които извършват 
ремонтите? Защото мисля, че това е един от най-важните въпроси за града. 
Аз, до този момент не видях някаква заинтересованост от страна на 
администрацията на общината за контрол на тези действия. Нещо повече - 
бих попитал, всъщност въпроса ми е: някой ще потърси ли отговорност на 
тези фирми за сроковете за които трябва да бъде изпълнен този ремонт, тъй 
като сега през декември времето сигурно ще се развали и изобщо не виждам 
как ще продължи там асфалтирането, т.е. кога ще бъде завършено този 
ремонт и да доразвия въпроса си: Аз мисля, че при извършване  на тези 
търгове за обществени поръчки, община Варна се ограничава в рамките на 
няколко или по-скоро две фирми, които очевидно нямат капацитета да 
извършват паралелно тези ремонтни дейности. Не е ли възможно в 
търговете за обществени поръчки да се включат повече фирми, т.е. да се 
разпредели по-равномерно работата, за да не се получава този хаос. Хаоса е, 
според мен, точно по тази причина - тези фирми нямат този капацитет, но 
искат само те да извършват ремонта. 
   И да обобщя всичко това, което казах, въпроса ми е: Кога ще бъде 
завършен ремонта на този участък, за да се облекчи движението и апелирам 
към Общината, както и други колеги казаха, да не си получаваме само 
писмени отговори, а още от понеделник или от утре да започнат някакви 
контакти с фирмите-изпълнителки и да бъдат заставени да завършат този 
ремонт в най-кратки срокове. 



  
   Д-р Ивайло БОЯДЖИЕВ  

Във връзка с това, че кметът не присъства, си запазвам правото да 
изразя своето недоволство от зададения от мен въпрос и отговора на кмета 
по отношение на дебата на кръглата маса; той ясно визира ЗМСМА, ако 
може въпреки огромното количество въпроси които му бяха зададени - явно, 
че това ще бъде любима рубрика наистина и би трябвало да е така, при 
положение че администрацията на много места нашите въпроси остава без 
отговори. 
  
 
 
 
 
 
 
 
        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
             В А Р Н А  
  ЛИ/ЛИ          _____________ /Б. ГУЦАНОВ/  
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П Р О Т О К О Л 
№ 47 

от заседание, проведено на 01.11.2006 г. 
по точка втора от дневния ред 

 
ОТНОСНО: Изслушване на информация от Председателя на 

Общински съвет - Варна във връзка с решения на Общинския съвет №№ 
4389-16, 4390-16, 4391-16(46)/11.10.2006 г. относно проблемите в 
"Електроразпределение-Варна" АД и вземане на решения.  
       Докл.: Б. ГУЦАНОВ - Председател ОбС 
  
  Общ брой присъстващи общински съветници - 46 
  
  Общински съвет - Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я : 
  
   4457-2-1.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл.49, ал.1 и ал.2 от 
ЗМСМА и чл. 30 от Правилника за организацията и дейността на Общински 
съвет гр.Варна, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация, Общински съвет Варна решава да се създаде временна 
комисия, която да разгледа следните въпроси : 

1.  Какво е качеството на подаваната на територията на Община Варна 
електроенергия от АД"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ВАРНА" и дали 
същата отговаря на изискванията на БДС и нормативните актове, 
регулиращи тази дейност, като комисията да съобрази действията си със 
становището на ДКЕВР и получената информация от 
"Електроразпределение Варна" АД. 
   2.  Извършени ли са конкретни действия от страна на АД 
"ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ВАРНА" по подготовка за работа на 
дружеството при зимни условия, както и за спазване на изискванията на 
Наредбата на Общински съвет за работа при бедствия, аварии и катастрофи, 
приета с Решение на Общински съвет Варна № 2733-9/34/16.11.2005 год. 
  
   3.  Да бъде потърсено съдействието на еврокомисаря Миглена Кунева 
с цел предприемане на съответните мерки за защита правата и законните 
интереси на жителите на гр.Варна пред Европейската комисия за защита на 
потребителите. 
   /за - 43, против - 1, въздържали се - 2/ 
  



   4457-2-2.  Общински съвет - Варна решава пет от членовете на 
временната комисия да са общински съветници: доц. Николай Джагаров, 
Светлан Златев, Снежана Донева, Георги Дюлгеров, адм. Христо Контров. 
  /за - 43, против - 1, въздържали се - 2/ 
  
  4457-2-3.  Общински съвет - Варна избира за председател на 
временната комисия доц. Николай Джагаров. 
   /за - 43, против - 1, въздържали се - 2/ 
  
   4457-2-4.  Общински съвет - Варна избира за членове на временната 
комисия следните външни експерти и консултанти: доц. д-р инж. Петър 
Иванов Василев - Технически университет - Варна инж. Стоян Георгиев 
Георгиев - енергетик инж. Радко Иванов Георгиев - вещо лице кум ВОС д-р 
инж. Велчо Марино Маринов - ВСУ инж. Кичка Тодорова Станева - вещо 
лице към ВОС инж. Павлин Маринов Трифонов - енергетик д-р.инж. 
Неделчо Ангелов Вълчев - енергетик инж. Марин Михайлов Михайлов - 
вещо лице към ВОС инж. Красимир Георгиев Николов - енергетик 
   /за - 43, против - 1, въздържали се - 2/ 
  
   4457-2-5. Общински съвет - Варна решава възнаграждението на 
външните експерти да бъде в размер на 300 лв., като разходът бъде за сметка 
на Общински съвет - Варна. 
   /за - 43, против - 1, въздържали се - 2/ 
  
 
 
 
 
 
 
 
        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
             В А Р Н А  
  ЛИ/ЛИ          _____________ /Б. ГУЦАНОВ/  
  



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И         С Ъ В Е Т    -    В А Р Н А 

 
П Р О Т О К О Л 

№ 47 
от заседание, проведено на 01.11.2006 г. 

по точка трета от дневния ред 
 
  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Собственост и стопанство" относно: 
   - учредяване на безвъзмездно право на строеж за съществуваща 
едноетажна сграда-търговски обект № 34, обект № 43, обект № 2 по плана 
на ж.к. "Вл.Варненчик" І (първи) микрорайон - гр.Варна; 
   - учредяване на безвъзмездно право на строеж за съществуваща 
едноетажна сграда-търговски обект № 52, обект № 70, обект № 12 обект № 
19, по плана на ж.к. "Младост" ІІ (втори) микрорайон - гр.Варна; 
   - провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот-
публична общинска собственост, находящ се в гр. Варна, ул. "Царевец" № 1, 
6-ти п.р., СОУ "Найден Геров", представляващ четириетажна училищна 
сграда с обща застроена площ 5 278 кв.м. и земя с площ 13 000 кв.м. - 
предмет на АОС № 824/14.09.1998 г.; 
   - даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване 
/почасов график/ в полза на Спортен клуб по плувни спортове "Албатрос 
2001", върху част от имот-частна общинска собственост, находящ се в гр. 
Варна, бул. "Приморски", спортен комплекс "Приморски", парк 
"Приморски", ПИ № 2, актуван с АОС № 2116/10.06.2001 г.; 
   - учредяване на безвъзмездно право на ползване върху части от имоти 
- частна общинска собственост, находящи се: 
   бул. "Чаталджа" № 49, кв. 671, по плана на 2-ри п.р. на гр. Варна, 
помещения дял "А", представляващ две помещения в подблоковото 
пространство с обща площ 27,36 кв.м. - предмет на АОС № 3680/08.02.2006 
г.; 
  с. Каменар, ул. "Княз Борис І" № 8, кв. 41, УПИ XІІ-222, 
представляващ помещение /магазин/ с площ 41,40 кв.м.,разположено на 
първи етаж от двуетажна сграда - предмет на АОС № 3898/15.06.2006 г., в 
полза на Областна дирекция "Полиция" - Варна, за нуждите на ІІ РПУ, за 
срок от 10 г.; 
   - прехвърляне на жилище, находящо се в гр. Варна, ул. "Бяла черква" 
№ 14, ет. 2, ап.6 - гарсониера от фонд "Резервен" във фонд "Жилища за 
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди"; 
  - промяна предназначението на 13 бр. жилища от фонд "Жилища за 
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди" във фонд 
"Жилища за продажба"; 



   - даване на съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване при 
стартова тръжна цена, представляваща обезщетението на Община Варна в 
процент от разгъната застроена площ на четириетажна сграда за обществено 
обслужване, която може да бъде изградена в УПИ І - "за атракционни, 
търговски и обслужващи обекти"; 
   - обявяване за публична общинска собственост имот - частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, кв. "Аспарухово", ул. 
"Средец" № 30, 27 п.р., кв. 17, ПИ № 115, представляващ едноетажна 
масивна сграда с обща площ 152 кв.м., състояща се от фоайе, три стаи, две 
санитарни помещения и склад с предназначение "Клуб на пенсионера"; 
   - откриване на производство за отчуждаване на част от ПИ 1127  = 
част от ПИ 663 с площ от 460 кв.м., по плана на кв. Виница,  гр. Варна, с 
административен адрес - ул. "Антон Прудкин" № 6. 
   - откриване на производство за отчуждаване на част от ПИ 658 с 
площ от 252 кв.м., по плана на кв. Виница, гр. Варна, с административен 
адрес - ул. "Константин Павлов" № 5; 
   - учредяване на възмездно право на строеж за съществуваща 
едноетажна сграда-търговски обект № 57-А ЖК "Младост" ІІ (втори) 
микрорайон - гр.Варна; 
   - учредяване на възмездно право на строеж за съществуваща 
едноетажна сграда-търговски обект № 27 в ТК"Супер 59" по плана на ЖК 
"Младост" ІІ; 
   - учредяване на възмездно право на строеж за съществуваща 
едноетажна сграда-търговски обект № 66 (шестдесет и шест) в ТК"Супер 
59" по плана на ЖК "Младост" ІІ; 
   - учредяване на възмездно право на строеж за съществуваща 
едноетажна сграда-търговски обект № 18-а в ТК"Супер 59" по плана на ЖК 
"Младост" ІІ;  

 - учредяване на възмездно право на строеж за съществуваща 
едноетажна сграда-търговски обект № 76-а седемдесет и шест-а) в ТК 
"Супер 59" по плана на ЖК "Младост" ІІ; 
   - учредяване на възмездно право на строеж за съществуваща 
едноетажна сграда-търговски обект № 14 (четиринадесет) по плана на ЖК 
"Вл.Варненчик" І (първи) микрорайон - гр.Варна; 
   - учредяване на възмездно право на строеж за съществуваща 
едноетажна сграда-търговски обект № 21 (двадесет и едно/ по плана на ЖК 
"Вл.Варненчик" І (първи) микрорайон - гр.Варна; 
   - учредяване на възмездно право на строеж за съществуваща 
едноетажна сграда-търговски обект със застроена площ 72,00 кв.м., върху 
общинска земя - Урегулиран поземлен имот XVІІІ-за търговия и услуги - 
целия с площ 231,00 кв.м., при граници на целия имот: паркинг УПИ XVІІ -
за трафопост , алея, в кв. 6 по плана на ЖК "Младост" ІІ м.р. - гр. Варна, на 



ЕТ "Валентина - М-Милушка Антонова" гр. Варна, по АОС № 
3498/25.08.2005 г.; 
   - даване на съгласие да се прекрати съсобствеността между Община 
Варна и Костадин Василев Павлов, ЕГН ………. по отношение на недвижим 
имот, находящ се в гр. Варна, ул. "Родопи" № 4, район 14, кв. 591, УПИ 
XX2; 

  - даване на съгласие за продажба чрез явен търг с процент от 
разгъната застроена площ по условия, ред и процент на обезщетение приети 
от Общински съвет - Варна за имоти, представляващи: 
  1) УПИ XІV с площ 280 кв.м., ведно със сграда с площ 114 кв.м., находящ 
се на ул. "Полк. Свещаров" № 24, кв. 623, по плана на 5-ти п.р. 
 2) УПИ XXVІ с площ 315 кв.м., ул. "Полк. Свещаров" № 24, кв. 623, по 
плана на 5-ти п.р. 
   - отмяна на Решение № 3075-5(38)/22.02.2006 г. на Общински съвет - 
Варна; 
   - съгласие от Общински съвет - Варна еднолично търговско 
дружество с общинско имущество "Диагностично-консултативен център ІV 
Варна" ЕООД да продаде на "Диагностично-консултативен център ІІ "Свети 
Иван Рилски - Аспарухово - Варна" ЕООД след изготвянето на пазарна 
оценка от лицензиран-експерт оценител линейка рег. № В 0817 СК с 
балансова стойност към 31.12.2005 г. - 5415,77 лв.;  

 - съгласие от Общински съвет - Варна "Диагностично-консултативен 
център ІV Варна" ЕООД да проведе търг с явно наддаване след изготвянето 
на пазарна оценка от лицензиран-експерт оценител на следните ДМА: 
  · Автомобил ВАЗ 21043 В 57 66 АМ с нулева балансова стойност към 
31.08.2006 г. ; 
  · Автомобил ВАЗ 21053 В 16 05 КХ с нулева балансова стойност към 
31.08.2006 г. 
   - съгласие от Общински съвет - Варна за бракуване на 1 бр.лек 
автомобил "Москвич" В 04 23 ЛК - със стойност 262,75 лв. от 
"Диагностично-консултативен център ІV Варна" ЕООД с вх. № ОС-6-
2600/76/14.09.2006 г. Общински съвет - Варна; 
   - провеждане на конкурс за отдаване под наем на част от имот-
общинска собственост, представляващ "снек бар" с обща площ 73,88 кв.м., 
находящ се в едноетажна сграда /т.1.4 по АОС № 2124/28.09.2001 г./ в 
спортен комплекс "Простор", ул. Селиолу" № 39а, 5-ти п.р. по плана на гр. 
Варна - предмет на АОС№ 2124/28.09.2001 г. 
   - промяна предназначението на 6 броя жилища от фонд "Жилища за 
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди" във фонд 
"Жилища за продажба"; 
   - разглеждане на предложение за упълномощаване на представителя 
на Община Варна в ОСС на "В и К" ООД г-н Красимир Маринов за участие 
в Общото събрание на съдружниците на дружеството; 



   - разглеждане на предложение от Кмета на община Варна относно 
участие на Община Варна с проекти за финансиране от 
СОЦИАЛНОИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД; 
   - разглеждане на предложение от Кмета на община Варна относно 
приетите поправки в проекта на Закона за устройството на българското 
черноморско крайбрежие от Комисията по местно самоуправление, 
регионална политика и благоустройство към Народното събрание. 

Докл.: Пл. НАЧКОВ - Председател 
ПК "Собственост и стопанство" 

  
  Общ брой присъстващи общински съветници - 45 
  
   Общински съвет - Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я : 
  
   4458-3.  Общински съвет - гр.Варна дава съгласие, на основание § 17, 
ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.37 ал.4 точка 4 от ЗОС и чл.100, ал.1 точка 4, 
ал.2 и ал.3 от нрпурои и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД-4-94.М/275/27.10.2006 г., да бъде учредено възмездно право на строеж за 
съществуваща едноетажна сграда-търговски  обект   № 34  (тридесет и 
четири), със застроена площ 18,00 (осемнадесет) кв.м., представляващо 
1,8694% (едно цяло и осем хиляди шестстотин деветдесет и четири 
десетохилядни процента) идеални части от правото на строеж върху 
общинска земя - Урегулиран поземлен имот VІ-за търговски комплекс 
(шест) - целия с площ 4180,00 (четири хиляди сто и осемдесет) кв.м., в кв.12 
(дванадесет) по плана на ЖК "Вл.Варненчик" І (първи) микрорайон - 
гр.Варна, на Марияна Цветкова Цветкова ЕГН………., по АОС № 
2266/18.01.2002 г. 
   Правото на строеж да се прехвърли по пазарни цени, за сумата  от 
2550,00(две хиляди петстотин и петдесет) лева без ДДС,  която е определена 
от лицензиран експерт-оценител. 
  Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 
   /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 42, против - 0, въздържали се - 2, отсъстват - 7/ 
  
   4459-3.  Общински съвет - гр.Варна дава съгласие, на основание § 17, 
ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.37, ал.4, точка 4 от ЗОС и чл.100, ал.1, точка 4, 
ал.2 и ал.3 от нрпурои и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
ОБС-5-9100/98/27.10.2006 г., да бъде учредено възмездно право на строеж за 
съществуваща едноетажна сграда-търговски  обект № 2  (две), със застроена 
площ 18,00(осемнадесет)кв.м., представляващо 1,87% (едно цяло осемдесет 



и седем стотни процента) идеални части от правото на строеж върху 
общинска земя - Урегулиран поземлен имот VІ-за търговски комплекс 
(шест) - целия с площ 4180,00 (четири хиляди сто и осемдесет) кв.м., в кв.12 
(дванадесет) по плана на ЖК "Вл.Варненчик" І (първи) микрорайон - 
гр.Варна, на Валерия Димитрова Кузева ЕГН……… и Румянка Найденова 
Христова ЕГН……….., по АОС № 2266/18.01.2002г. 
  Правото на строеж да се прехвърли по пазарни цени, за сумата от 
2550,00(две хиляди петстотин и петдесет) лева без ДДС, която е определена 
от лицензиран експерт-оценител. 
  Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 
   /резултати от поименно явно гласуване: 
   за - 34, против - 0, въздържали се - 2, отсъстват - 15/ 
  
   4460-3. Общински съвет - гр.Варна дава съгласие, на основание § 17 
ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.37 ал.4 точка 4 от ЗОС и чл.100 ал.1 точка 4, 
ал.2 и ал.3 от нрпурои и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД-4-94.П/151/13.10.2006 г., да бъде учредено възмездно право на строеж за 
съществуваща едноетажна сграда-търговски  обект № 43  (четиридесет и 
три), със застроена площ 18,00 (осемнадесет) кв.м., представляващо 1,8694% 
(едно цяло и осем хиляди шестстотин деветдесет и четири десетохилядни 
процента) идеални части от правото на строеж върху общинска земя - 
Урегулиран поземлен имот VІ-за търговски комплекс (шест) - целия с площ 
4180,00 (четири хиляди сто и осемдесет) кв.м., в кв.12 (дванадесет) по плана 
на ЖК "Вл.Варненчик" І (първи) микрорайон - гр.Варна, на Пенка 
Йорданова Георгиева ЕГН…………, по АОС № 2266/18.01.2002г. 
  Правото на строеж да се прехвърли по пазарни цени, за сумата от 
2550,00(две хиляди петстотин и петдесет)лева без ДДС, която е определена 
от лицензиран експерт-оценител. 
  Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнениена 
разпоредителната сделка. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 37, против - 0, въздържали се - 1, отсъстват - 13/ 
  
   4461-3.  Общински съвет - гр.Варна дава съгласие, на основание § 17 
ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.37 ал.4 точка 4 от ЗОС и чл.100 ал.1 точка 4, 
ал.2 и ал.3 от нрпурои и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
ОСР-4-94.Д/19/27.10.2006 г., да бъде учредено възмездно право на строеж за 
съществуваща едноетажна сграда-търговски  обект №52  (петдесет и две) в 
ТК"Супер 59", със застроена площ 7,50 (седем цяло и петдесет стотни) кв.м., 
представляващо 2,45%(две цяло и четиридесет и пет стотни 



процента)идеални части от правото на строеж върху общинска земя, 
представляваща Урегулиран поземлен имот VІІ-за търговия, услуги и 
обществено хранене,търговия на открито(седем) - целия с площ 650,65 
(шестстотин и петдесет цяло и шестдесет и пет стотни) кв.м., в кв.6 (шест) 
по плана на ЖК "Младост" ІІ (втори) микрорайон - гр.Варна, на Димитричка 
Кузова Пандова ЕГН…………, по АОС №2333/15.04.2002г. 
  Правото на строеж да бъде учредено по пазарни цени, за сумата от 
1620,00 (хиляда шестстотин и двадесет) лева без ДДС, която е определена от 
лицензиран експерт-оценител. 
  Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 35, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 16/ 
  
   4462-3. Общински съвет - гр.Варна дава съгласие, на основание § 17 
ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.37 ал.4 точка 4 от ЗОС и чл.100 ал.1 точка 4, 
ал.2 и ал.3 от нрпурои и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД-4-9901/177/27.10.2006 г., да бъде учредено възмездно право на строеж за 
съществуваща едноетажна сграда-търговски  обект № 70  (седемдесет) в 
ТК"Супер 59", със застроена площ 15,00(петнадесет)кв.м., представляващо 
3,30%(три цяло и тридесет стотни процента)идеални части от правото на 
строеж върху общинска земя, представляваща Урегулиран поземлен имот 
V-за търговия, услуги и обществено хранене,търговия на открито(пет) - 
целия с площ 455,00 (четиристотин петдесет и пет) кв.м., в кв.6 (шест) по 
плана на ЖК "Младост" ІІ (втори) микрорайон - гр.Варна, на 
ДЗЗД"Стрелиция 2004"-гр.Варна, по АОС №2326/15.04.2002г. 
  Правото на строеж да бъде учредено по пазарни цени, за сумата от 
3360,00(три хиляди триста и шестдесет) лева без ДДС, която е определена от 
лицензиран експерт-оценител. 
  Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 
   /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 38, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 13/ 
  
   4463-3. Общински съвет - гр.Варна дава съгласие, на основание § 17 
ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.37 ал.4 точка 4 от ЗОС и чл.100 ал.1 точка 4, 
ал.2 и ал.3 от нрпурои и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
РД-6-94.В/54/27.10.2006 г., да бъде учредено възмездно право на строеж за 
съществуваща едноетажна сграда-търговски  обект № 12  (дванадесет) в 
ТК"Супер 59", със застроена площ 15,00 (петнадесет) кв.м., представляващо 
3,61%(три цяло шестдесет и една стотни процента) идеални части от 



правото на строеж върху общинска земя, представляваща Урегулиран 
поземлен имот ІХ-за търговия, услуги и обществено хранене (девет) - целия 
с площ 885,00 (осемстотин осемдесет и пет) кв.м., в кв.6 (шест) по плана на 
ЖК "Младост" ІІ (втори) микрорайон - гр.Варна, на Васил Петров Василев 
ЕГН………., по АОС №2334/15.04.2002г. 
   Правото на строеж да бъде учредено по пазарни цени, за сумата от 
3260,00 (три хиляди двеста и шестдесет) лева без ДДС, която е определена 
от лицензиран експерт-оценител. 
  Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 
   /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 41, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 10/ 
  
  4464-3.  Общински съвет - гр.Варна дава съгласие, на основание § 17 
ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.37 ал.4 точка 4 от ЗОС и чл.100 ал.1 точка 4, 
ал.2 и ал.3 от нрпурои и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № 
ОСР-4-94.З/8/13.10.2006 г., да бъде учредено възмездно право на строеж за 
съществуваща едноетажна сграда-търговски  обект №19  (деветнадесет) в 
ТК "Супер 59", със застроена площ 7,50 (седем цяло и петдесет стотни) 
кв.м., представляващо 0,85%(нула цяло и осемдесет и пет стотни процента) 
идеални части от правото на строеж върху общинска земя, представляваща 
Урегулиран поземлен имот ІХ-за търговия, услуги и обществено хранене 
(девет) - целия с площ 885,00 (осемстотин осемдесет и пет) кв.м., в кв.6 
(шест) по плана на ЖК "Младост" ІІ (втори) микрорайон - гр.Варна, на Зоя 
Трифонова Желязкова ЕГН……….., по АОС №2334/15.04.2002г. 
  Правото на строеж да бъде учредено по пазарни цени, за сумата от 
1930,00 (хиляда деветстотин и тридесет) лева без ДДС, която е определена 
от лицензиран експерт-оценител. 
  Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 43, против - 0, въздържали се - 1, отсъстват - 17/ 
  
   4465-3.  На основание чл.21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, съгласно чл. 14, 
ал.7 от ЗОС във връзка с чл. 3, ал. 8 и чл. 7 от НРПУРОИ и по предложения 
на Кмета на Община Варна с вх. № Д-6-9200/24/27.10.2006 г., Общински 
съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна да проведе конкурс за 
отдаване под наем на част от имот-публична общинска собственост, 
находящ се в гр. Варна, ул. "Царевец" № 1, 6-ти п.р.,  СОУ "Найден Геров",  
представляващ четириетажна училищна сграда с обща застроена площ 5 278 
кв.м. и земя с площ 13 000 кв.м. - предмет на АОС № 824/14.09.1998 г., а 



именно: бюфет с площ 16 кв.м. разположен на първи етаж от сградата на 
училището. 
  Срокът за отдаване под наем на бюфета се определя на 5 години, при 
стартова наемна цена 155,70 лв. без ДДС, определена съгласно чл. 3 от 
"Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на търг за 
отдаване под наем на общински нежилищни имоти". 
  В конкурсната комисия да бъде включен представител на СОУ 
"Найден Геров".  
  Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 
  Конкурса да се проведе по ред и условия, определени в наредбата по 
чл. 8 от ЗОС. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 42, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 9/ 
  
   4466-3. На основание чл.21, ал. 1 т.8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 4 от ЗОС 
и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-6-
9302/201/23.08.2006 г., Общински съвет - Варна дава съгласие за учредяване 
на безвъзмездно право на ползване /почасов график/ в полза на  Спортен 
клуб по плувни спортове "Албатрос 2001",  върху част от имот-частна 
общинска собственост, находящ се в гр. Варна, бул. "Приморски", спортен 
комплекс "Приморски", парк "Приморски", ПИ № 2, актуван с АОС № 
2116/10.06.2001 г., представляващ открит плувен басейн с кула със 
застроена площ 1 000 кв.м., открит плувен басейн-олимпийски със застроена 
площ 1 250 кв.м и детски плувен басейн със застроена площ 123 кв.м., при 
граници на имота: бул. "Приморски", Морска градина, плажна ивица, път за 
Морска гара. 
  Безвъзмездното право на ползване в полза на Спортен клуб по плувни 
спортове "Албатрос 2001", да се учреди за срока на Договори №№ Д-3-
9200/727, 728, 730, 732, 735, 737, 742, 744, 747/27.08.2003 г., а именно до 
27.08.2008 г. 
  На основание чл. 108, т. 6 от НРПУРОИ, Общински съвет - Варна 
възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и сключването на 
договор със  Спортен клуб по плувни спортове "Албатрос 2001",  за 
подробно уреждане на взаимоотношенията между страните, съгласно 
действащото законодателство и решенията на Общински съвет - Варна. 
  Съгласно чл. 2, т. 4, чл. 16, т. 5 от "Правилник за дейността на ОП 
"Спортни имоти", Управителят на ОП "Спортни имоти" да изготви и 
съгласува графика за почасово ползване на басейните спортен комплекс 
"Приморски". 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 45, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 6/ 



  
   4467-3.  На основание чл.21, ал. 1 т.8 от ЗМСМА, съгласно чл. 39, ал. 
5 от ЗОС и във връзка с чл. 107, 108 от НРПУРОИ, §4 от ПРЗ на ПМС № 
255/10.10.1996 г., чл. 12, ал. 1 от "Инструкция № І-41 от 25.03.2003 г.за 
дейността на районните и младши районните инспектори от националната 
полиция" и по предложения на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-
1000/690/27.10.2006 г., Общински съвет - Варна учредява безвъзмездно 
право на ползване върху части от имоти - частна общинска собственост, 
находящи се: 
  ·  бул. "Чаталджа" № 49,  кв. 671, по плана на 2-ри п.р. на гр. Варна, 
помещения дял "А", представляващ две помещения в подблоковото 
пространство с обща площ 27,36 кв.м. - предмет на АОС № 3680/08.02.2006 
г.; 
  ·  с. Каменар, ул. "Княз Борис І" № 8,  кв. 41, УПИ XІІ-222, представляващ 
помещение /магазин/ с площ 41,40 кв.м.,разположено на първи етаж от 
двуетажна сграда - предмет на АОС № 3898/15.06.2006 г., в полза на 
Областна дирекция "Полиция" - Варна, за нуждите на ІІ РПУ, за срок от 10 
г. 
  Възлага на Кмета на Община Варна издаването на заповед и 
сключването на договор за безвъзмездно право на ползване. 
   /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 43, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 8/ 
  
   4468-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 42, ал. 2 от 
ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-
94.В/121/12.10.2006 г., Общински съвет - Варна прехвърля жилище, 
находящо се в гр. Варна, ул. "Бяла черква" № 14, ет. 2, ап.6 - гарсониера от 
фонд  "Резервен"  във фонд "Жилища за настаняване под наем на граждани с 
установени жилищни нужди  ".  
  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 37, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 14/ 
  
  4469-3.  На основание чл.21,ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.42, ал.2 от ЗОС и 
по предложения на Кмета на Община Варна с вх. № ОБС-6-
1000/59/28.08.2006 г. и № ОБС-6-1000/563/24.10.2006 г. променя 
предназначението на 13 бр. жилища от фонд " Жилища за настаняване под 
наем на граждани с установени жилищни нужди" във фонд "Жилища за 
продажба",  както следва: 
  1.   ж.к. "Вл.             бл.  вх. ет. ап.  - АОС 
      Варненчик"            307  2   2   25   3940/06 г. 
 
 2.   ж.к "Вл.Варненчик"   бл.  вх. ет. ап.  - АОС 
                            402  20  2   367  3668/06 г. 



 
 3.   ж.к. "Вл.Варненчик"  бл.  вх. ет. ап.  - АОС 
                             402  11  9   226  3985/06г. 
 
 4.   ж.к."Вл.Варненчик"   бл.  вх. ет. ап.  - АОС 
                             402  4   3   65   3984/06г. 
 
 5.   ж.к. "Младост"        бл.  вх. ет. ап.  - АОС 
                             108  8   9   41   3935/06г. 
 
 6.   ул. "Парижка          бл.  вх. ет. ап.  - АОС 
      комуна"               1      А   1   32   3833/06г. 
 
 7.   ж.к. "Вл.             бл.  вх. ет. ап.  - АОС 
      Варненчик"            204  5   6   144  1368/99 г. 
 
 8.   ж.к "Вл.Варненчик"   бл.  вх. ет. ап.  - АОС 
                             405  6   8   71   545/98 г. 
 
 9.   ж.к. "Вл.             бл.  вх. ет. ап.  - АОС 
      Варненчик"            226  2   5   41   3866/06 г 
 
 10.  ж.к "Вл.Варненчик"   бл.  вх. ет. ап.  - АОС 
                             405  3   6   55   3951/06 г. 
 
 11.  ж.к. "Вл.             бл.  вх. ет. ап.  - АОС 
      Варненчик"            406  2   5   39   1927/00 г. 
 
 12.  ж.к. "Вл.Варненчик"  бл.  вх. ет. ап.  - АОС 
                             307  1   6   18   1726/00 г. 
 
 13.  ул. "Милосърдие"     бл.  вх. ет. ап.  - АОС 
                             9-а  А   2   13   3974/06 г. 
  

 /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 36, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 15/ 
  
   4470-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС, по реда на чл. 92, ал. 1, и чл. 93 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-9300/48/15.11.2006 г., Общински 
съвет - Варна дава съгласие за продажба чрез търг с явно наддаване при 
стартова тръжна цена, представляваща обезщетението на Община Варна в 
процент от разгъната застроена площ на четириетажна сграда за обществено 



обслужване, която може да бъде изградена в УПИ І - "за атракционни, 
търговски и обслужващи обекти" 
  За имота е съставен АОС № 2340/18.04.2006 г. 

 Търгът да се проведе по ред, условия и процент обезщетение, 
предложени от Кмета на Община Варна и приети от Общински съвет - 
Варна. 
   /резултати от поименно явно гласуване: 
   за - 38, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 13/ 
  
   4471-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от ЗОС 
и по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-
6200/30/13.10.2006 г., Общински съвет - Варна обявява за публична 
общинска собственост имот - частна общинска собственост, находящ се в 
гр. Варна, кв. "Аспарухово", ул. "Средец" № 30, 27 п.р., кв. 17, ПИ № 115, 
представляващ едноетажна масивна сграда с обща площ 152 кв.м., състояща 
се от фоайе, три стаи, две санитарни помещения и склад с предназначение  
"Клуб на пенсионера ". 
   /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 38, против - 1, въздържали се - 2, отсъстват - 10/ 
  
   4472-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 23, ал. 1, във 
връзка с чл.25, ал. 1 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД-6-9300/34/28.08.2006 г., Общински съвет - Варна открива  
производство за отчуждаване  на част от ПИ 1127 = част от ПИ 663 с площ 
от 460 кв.м., по плана на  кв. Виница, гр. Варна,  с административен адрес  - 
ул. "Антон Прудкин" № 6.  
  Съобразно влезлия в сила ПУП-ЗРП, одобрен със заповеди № 84/1985 
г. и № 34/1989 г. върху част от горепосочения имот е предвидено 
изграждане на обект: "Улица с о.т. 164 до имотна граница преди о.т. 161 
между кв. 1 и кв. 1 "А" - публична общинска собственост. 
   Собственик на имота, представляващ част от дворно място с площ от 
460 кв.м. - целият с площ от 1152 кв.м., съгласно НА № 123, том ІІІ, р. № 
10435, д. № 538/2005 г., е Кирил Георгиев Георгиев, ЕГН …………, живущ 
на ул. "Антон Прудкин" № 6. 
  Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран 
оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 9490 лв. без ДДС. 
  За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 
2045/29.09.2005 г. от Община Варна. 
  Община Варна дължи парично обезщетение на собственика в размер 
на 9490 лв. без ДДС, определено от лицензиран оценител чрез изготвяне на 
пазарна оценка. 



 Възлага на Кмета на Община Варна на основание чл. 25, ал. 2 от ЗОС 
издаването на заповед за отчуждаване и връчването й на собствениците по 
реда на ГПК, в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 38, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 13/ 
  
   4473-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 23, ал. 1, във 
връзка с чл.25, ал. 1 от ЗОС и по предложение на Кмета на Община Варна с 
вх. № РД-6-9300/34/28.08.2006 г., Общински съвет - Варна открива  
производство за отчуждаване  на част от ПИ 658 с площ от 252 кв.м., по 
плана на  кв. Виница, гр. Варна,  с административен адрес  - ул. "Константин 
Павлов" № 5.  
  Съобразно влезлия в сила ПУП-ЗРП, одобрен със заповеди № 84/1985 
г. и № 34/1989 г. върху част от горепосочения имот е предвидено 
изграждане на обект: "Улица с о.т. 164 до имотна граница преди о.т. 161 
между кв. 1 и кв. 1 "А" - публична общинска собственост. 
  Собственици на имота, представляващ част от дворно място с площ от 
252 кв.м. - целият с площ от 1500 кв.м., съгласно НА № 7, том І, д. № 
15/1961 г., и удостоверение за н-ци № 1236/2005 г. от р-н "Приморски", са: 
Веска Тодорова Драганова, ЕГН ………… - 1/2 ид.ч. и Фотинка Тодорова 
Тодорова, ЕГН ………… - 1/2 ид.ч., с местожителство в гр. Варна. 
  Пазарната стойност на описания имот, определена от лицензиран 
оценител чрез изготвяне на пазарна оценка е 4410 лв. без ДДС. 

 За осъществяване на горното мероприятие има издадена скица № 
2045/29.09.2005 г. от Община Варна. 

 Община Варна дължи парично обезщетение на собствениците в 
размер на 4410 лв. без ДДС, определено от лицензиран оценител чрез 
изготвяне на пазарна оценка. 

 Възлага на Кмета на Община Варна на основание чл. 25, ал. 2 от ЗОС 
издаването на заповед за отчуждаване и връчването й на собствениците по 
реда на ГПК, в 14-дневен срок от приемане на настоящото решение. 
   /резултати от поименно явно гласуване: 
   за - 41, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 10/ 
  
 
   4474-3.  Общински съвет - гр.Варна дава съгласие, на основание § 17 
ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.37 ал.4 точка 4 от ЗОС и чл.100 ал.1 точка 4, 
ал.2 и ал.3 от нрпурои и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ 
РД-4-94.Р/65/27.10.2006 г., да бъде учредено възмездно право на строеж за 
съществуваща едноетажна сграда-търговски  обект № 57-А ( петдесет и 
седем-А), със застроена площ 10,00(десет)кв.м., представляващо 1,65%(едно 
цяло и шестдесет и пет стотни процента) идеални части от правото настроеж 
върху общинска земя, представляваща 945,00 (деветстотин четиридесет и 



пет)кв.м. ид.ч. от Урегулиран поземлен имот І-общ.обсл. (едно) - целия с 
площ 1105,00(хиляда сто и пет)кв.м., при граници на целия имот: паркинг и 
от три страни кв.улици(до жил.блок 132), в кв.4 (четири) по плана на ЖК 
"Младост" ІІ (втори) микрорайон - гр.Варна, на ЕТ "ВС-31- Румен Стоянов" 
представлявано от Румен Димитров Стоянов, по АОС №2352/10.05.2002г. 
  Правото на строеж да бъде учредено по пазарни цени, за сумата от 
2680,00 (две хиляди шестстотин и осемдесет) лева без ДДС, която е 
определена от лицензиран експерт-оценител. 
   Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 

/резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 37, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 14/ 
  
   4475-3.  Общински съвет - гр.Варна дава съгласие, на основание § 17 
ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.37 ал.4 точка 4 от ЗОС и чл.100 ал.1 точка 4, 
ал.2 и ал.3 от нрпурои и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ 
СС-2-94.С/98/27.10.2006 г., да бъде учредено възмездно право на строеж за 
съществуваща едноетажна сграда-търговски  обект № 27  в ТК "Супер 59", 
със застроена площ 7,50 (седем цяло и петдесет стотни) кв.м., 
представляващо 0,85%(нула цяло и осемдесет и пет стотни процента) 
идеални части от правото на строеж върху общинска земя, представляваща 
Урегулиран поземлен имот ІХ-за търговия, услуги и обществено хранене 
(девет) - целия с площ 885,00 (осемстотин осемдесет и пет) кв.м., в кв.6 
(шест) по плана на ЖК "Младост" ІІ (втори) микрорайон - гр.Варна, на 
Славейко Георгиев Вълков ЕГН……………, по АОС №2334/15.04.2002г. 
   Правото на строеж да бъде учредено по пазарни цени, за сумата от 
1932,00 (хиляда деветстотин тридесет и два) лева без ДДС, която е 
определена от лицензиран експерт-оценител. 
  Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 
   /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 33, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 18/ 
  

4476-3.  Общински съвет - гр.Варна дава съгласие, на основание § 17 
ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.37 ал.4 точка 4 от ЗОС и чл.100 ал.1 точка 4, 
ал.2 и ал.3 от нрпурои и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ 
РД-4-94.Я/4/27.10.2006 г., да бъде учредено възмездно право на строеж за 
съществуваща едноетажна сграда-търговски  обект № 66  (шестдесет и 
шест) в ТК "Супер 59", със застроена площ 7,50 (седем цяло и петдесет 
стотни) кв.м., представляващо 1,65%(едно цяло и шестдесет и пет стотни 
процента)идеални части от правото на строеж върху общинска земя, 



представляваща Урегулиран поземлен имот V-за търговия, услуги и 
обществено хранене,търговия на открито(пет) - целия с площ 455,00 
(четиристотин петдесет и пет) кв.м., в кв.6 (шест) по плана на ЖК 
"Младост" ІІ (втори) микрорайон - гр.Варна, на Янка Димитрова Русева 
ЕГН…………., по АОС № 2326/15.04.2002г. 
   Правото на строеж да бъде учредено по пазарни цени, за сумата от 
1630,00 (хиляда шестстотин и тридесет) лева без ДДС, която е определена от 
лицензиран експерт-оценител. 
   Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 37, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 14/ 
  
   4477-3.  Общински съвет - гр.Варна дава съгласие, на основание § 17 
ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.37 ал.4 точка 4 от ЗОС и чл.100 ал.1 точка 4, 
ал.2 и ал.3 от нрпурои и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ 
УТ-5-2400/39/27.10.2006 г., да бъде учредено възмездно право на строеж за 
съществуваща едноетажна сграда-търговски  обект № 18-а  в ТК"Супер 59", 
със застроена площ 30,00 (тридесет) кв.м., представляващо 3,39%(три цяло и 
тридесет и девет стотни процента) идеални части от правото на строеж 
върху общинска земя, представляваща Урегулиран поземлен имот ІХ-за 
търговия, услуги и обществено хранене (девет) - целия с площ 885,00 
(осемстотин осемдесет и пет) кв.м., в кв.6 (шест) по плана на ЖК "Младост" 
ІІ (втори) микрорайон - гр.Варна, на Славейко Георгиев Вълков 
ЕГН…………, по АОС №2334/15.04.2002г. 
  Правото на строеж да бъде учредено по пазарни цени, за сумата от 
6520,00 (шест хиляди петстотин и двадесет) лева без ДДС, която е 
определена от лицензиран експерт-оценител. 
  Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 37, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 14/ 
  

4478-3.  Общински съвет - гр.Варна дава съгласие, на основание § 17 
ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.37 ал.4 точка 4 от ЗОС и чл.100 ал.1 точка 4, 
ал.2 и ал.3 от нрпурои и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ 
ОСР-4-94.С/59/27.10.2006 г., да бъде учредено възмездно право на строеж за 
съществуваща едноетажна сграда-търговски  обект №76-а  седемдесет и 
шест-а) в ТК "Супер 59", със застроена площ 7,00(седем)кв.м., 
представляващо 1,54%(едно цяло и петдесет и четири стотни 
процента)идеални части от правото на строеж върху общинска земя, 



представляваща Урегулиран поземлен имот V-за търговия, услуги и 
обществено хранене,търговия на открито(пет) - целия с площ 455,00 
(четиристотин петдесет и пет) кв.м., в кв.6 (шест) по плана на ЖК 
"Младост" ІІ (втори) микрорайон - гр.Варна, на Сава Вълчев Минчев 
ЕГН……….., по АОС №2326/15.04.2002г. 
  Правото на строеж да бъде учредено по пазарни цени, за сумата от 
1521,00(хиляда петстотин двадесет и един) лева без ДДС, която е 
определена от лицензиран експерт-оценител. 
  Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 
   /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 40, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 11/ 
  

 4479-3.  Общински съвет - гр.Варна дава съгласие, на основание § 17 
ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.37 ал.4 точка 4 от ЗОС и чл.100 ал.1 точка 4, 
ал.2 и ал.3 от нрпурои и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ 
РД-4-94.П/141/27.10.2006 г., да бъде учредено възмездно право на строеж за 
съществуваща едноетажна сграда-търговски  обект № 14  (четиринадесет), 
със застроена площ 18,00 (осемнадесет) кв.м., представляващо 1,8694% 
(едно цяло и осем хиляди шестстотин деветдесет и четири десетохилядни 
процента) идеални части от правото на строеж върху общинска земя - 
Урегулиран поземлен имот VІ-за търговски комплекс (шест) - целия с площ 
4180,00 (четири хиляди сто и осемдесет) кв.м., в кв.12 (дванадесет) по плана 
на ЖК "Вл.Варненчик" І (първи) микрорайон - гр.Варна, на Петранка 
Петрова Иванова ЕГН…….., по АОС № 2266/18.01.2002г. 
  Правото на строеж да се прехвърли по пазарни цени, за сумата от 
2600,00(две хиляди и шестстотин) лева без ДДС, която е определена от 
лицензиран експерт-оценител. 
  Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 
   /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 41, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 10/ 
  
   4480-3.  Общински съвет - гр.Варна дава съгласие, на основание § 17 
ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.37 ал.4 точка 4 от ЗОС и чл.100 ал.1 точка 4, 
ал.2 и ал.3 от нрпурои и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ 
РД-4-94.Д/248/27.10.2006 г., да бъде учредено възмездно право на строеж за 
съществуваща едноетажна сграда-търговски  обект № 21  (двадесет и едно), 
със застроена площ 9,00(девет)кв.м., представляващо 0,93% (нула цяло 
деветдесет и три стотни процента) идеални части от правото на строеж 
върху общинска земя - Урегулиран поземлен имот VІ-за търговски комплекс 



(шест) - целия с площ 4180,00 (четири хиляди сто и осемдесет) кв.м., в кв.12 
(дванадесет) по плана на ЖК "Вл.Варненчик" І (първи) микрорайон - 
гр.Варна, на Димитър Няголов Стефанов ЕГН………., по АОС № 
2266/18.01.2002г. 
  Правото на строеж да се прехвърли по пазарни цени, за сумата от 
1275,00(хиляда двеста седемдесет и пет) лев без ДДС, която е определена от 
лицензиран експерт-оценител. 
  Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 
   /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 38, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 13/ 
  
   4481-3.  Общински съвет - гр.Варна дава съгласие, на основание § 17 
ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.37 ал.4 точка 4 от ЗОС и чл.100 ал.1 точка 4, 
ал.2 и ал.3 от нрпурои и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ ОБС-6-1000/78/14.07.2006 
г., да бъде учредено възмездно право на строеж за съществуваща 
едноетажна сграда-търговски  обект  със застроена площ 72,00 кв.м., върху 
общинска земя - Урегулиран поземлен имот XVІІІ-за търговия и услуги - 
целия с площ 231,00 кв.м., при граници на целия имот: паркинг УПИ XVІІ -
за трафопост , алея, в кв. 6 по плана на ЖК "Младост" ІІ м.р. - гр. Варна, на 
ЕТ "Валентина - М- Милушка Антонова" гр. Варна, по АОС № 
3498/25.08.2005 г. 
  Правото на строеж да се прехвърли по пазарни цени, за сумат от 
14900,00 лева без ДДС, която е определена от лицензиран експерт-оценител. 
  Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 39, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 12/ 
  
   4482-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 
от ЗОС, във връзка с чл. 92, ал. 5 по реда на чл. 97 от НРПУРОИ и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОБС-6-94.К/12/27.10.2006 
г., Общински съвет - Варна дава съгласие да се прекрати съсобствеността 
между Община Варна и Костадин Василев Павлов, ЕГН ……… по 
отношение на недвижим имот, находящ се в гр. Варна,  ул. "Родопи" № 4,  
район 14, кв. 591, УПИ XX2 , представляващ сграда и земя: 
  - Дворно място с площ 50.00 кв.м. ид.ч. от цялото с площ 100 кв.м. 
  - Сграда 1/2 ид.ч. от І-ви дял, състояща се от: 
  - Жилищна сграда със застроена площ 33.90 кв.м.; 
  · Гараж със застроена площ 20.91 кв.м.;  



  · Баня - застроена площ 2.58 кв.м.; 
  · Жилищни стаи - 2 бр., застроена площ 15 кв.м., 
  Граници на имота: пл. №3, пл. № 8, пл. № 1, пл. № 1а, ул."Родопи" 
   За гореописания имот има съставен АЧОС № 1213/10.06.2006 г. 
  Прекратяването на съсобствеността да се извърши чрез продажба на 
частта на Община Варна, представляваща УПИ XX2, състояща се от сгради 
и земя, находяща се в гр. Варна,  ул. "Родопи" № 4, к в. 591 по пазарни цени 
за сумата от 40 030 лв. без ДДС,определена от лицензиран - експерт 
оценител. 
  Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
разпоредителната сделка. 
   /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 40, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 11/ 
  
   4483-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от 
ЗОС по реда на чл. 92, ал. 1, и чл. 93 от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-2600/452/24.10.2006 г., Общински 
съвет - Варна дава съгласие за продажба чрез явен търг срещу процент 
обезщетение от РЗП за имоти, представляващи: 
   - УПИ XІV с площ 280 кв.м., ведно със сграда с площ 114 кв.м., 
находящ се на  ул."Полк. Свещаров" № 24,  кв. 623, по плана на 5-ти п.р. 
  · УПИ XXVІ с площ 315 кв.м., ул."Полк. Свещаров" № 24, 
 кв. 623, по плана на 5-ти п.р. 
   Имотите са частна общинска собственост на основание съответно: 

- АЧОС № 2379/2002 г. 
  - АЧОС № 2375/2002 г. 
  Пазарните оценки са определени от лицензиран- експерт оценител, 
като начална тръжна цена 
   - за УПИ XІV на ул."Полк. Свещаров" № 24, кв. 623, по плана на 5-ти 
п.р. на гр. Варна, ведно със сграда - 148 000 лв. 

- за УПИ XXVІ на ул."Полк. Свещаров" № 24, кв. 623, по плана на 5-
ти п.р. на гр. Варна - 166 300 лв. 
  Търгът да се проведе по ред, условия и процент обезщетение 
предложени от Кмета на Община Варна и приети от Общински съвет - 
Варна. 
   /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 36, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 15/ 
  
   4484-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, Общински 
съвет - Варна отменя Решение № 3075-5(38)/22.02.2006 г. на Общински 
съвет - Варна. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 



  
  за - 34, против - 1, въздържали се - 0, отсъстват - 16/ 
  
   4485-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 
17, ал. 1, НРУПСЧОВКТД, във връзка с докладна записка от д-р К. 
Враняшки - управител на "Диагностично-консултативен център ІV Варна" 
ЕООД с вх. № ОС-6-2600/76/14.09.2006 г. Общински съвет - Варна реши 
еднолично търговско дружество с общинско имущество "Диагностично-
консултативен център ІV Варна" ЕООД да продаде на "Диагностично-
консултативен център ІІ "Свети Иван Рилски - Аспарухово - Варна" ЕООД 
след изготвянето на пазарна оценка от лицензиран-експерт оценител: 

 - Линейка рег. № В 0817 СК с балансова стойност към 31.12.2005 г. - 
5415,77 лв. 
   Приходите от продажбата на МА да се използват за изплащане на 
 стари задължения към доставчици. 
   /резултати от поименно явно гласуване: 
   за - 35, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 16/ 
  
   4486-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 
17, ал. 1, НРУПСЧОВКТД, във връзка с докладна записка от д-р К. 
Враняшки - управител на "Диагностично-консултативен център ІV Варна" 
ЕООД с вх. № ОС-6-2600/76/14.09.2006 г. Общински съвет - Варна реши 
еднолично търговско дружество с общинско имущество "Диагностично-
консултативен център ІV Варна" ЕООД да проведе търг с явно наддаване 
след изготвянето на пазарна оценка от лицензиран-експерт оценител на 
следните ДМА: 
  · Автомобил ВАЗ 21043 В 57 66 АМ с нулева балансова 
 стойност към 31.08.2006 г. ; 
  · Автомобил ВАЗ 21053 В 16 05 КХ с нулева балансова 
 стойност към 31.08.2006 г. 
   Приходите от продажбата на МА да се използват за изплащане на 
стари задължения към доставчици. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 35, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 16/ 
  
   4487-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 
17, ал. 1, НРУПСЧОВКТД, във връзка с докладна записка от д-р К. 
Враняшки - управител на "Диагностично-консултативен център ІV Варна" 
ЕООД с вх. № ОС-6-2600/76/14.09.2006 г. Общински съвет - Варна реши да 
бъде бракуван - Лек автомобил "Москвич" В 04 23 ЛК - със стойност 262,75 
лв. 
   /резултати от поименно явно гласуване: 
   за - 36, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 15/ 



  
   4488-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, съгласно чл. 14, 
ал. 2 от ЗОС, във връзка с глава ІV от НРПУРОИ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № ОС-6-9302/231/27.10.2006 г., Общински 
съвет - Варна възлага на Кмета на Община Варна да проведе конкурс за 
отдаване под наем на част от имот-общинска собственост, представляващ 
"снек бар" с обща площ 73,88 кв.м., находящ се в едноетажна сграда /т.1.4 
по АОС № 2124/28.09.2001 г. /  в спортен комплекс "Простор", ул. Селиолу" 
№ 39а , 5-ти п.р. по плана на гр. Варна - предмет на АОС№ 2124/28.09.2001 
г. 
   Срокът за отдаване под наем на "снек бар" се определя на 10 години 
при стартова наемна цена 200, 00 лв. без ДДС. 
  В конкурсната комисия да бъде включен представител на ОП 
"Спортни имоти". 
  Възлага на Кмета на Община Варна осъществяването на всички 
действия, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на 
решението. 
   /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 36, против - 0, въздържали се - 1, отсъстват - 14/ 
  
   4489-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 42, ал. 2 от 
ЗОС и чл. 2, ал. 2 от НУРУЖНГНПОЖ и по предложения на Кмета на 
Община Варна с вх. № ОБС-6-1000/475/24.10.06 г., Общински съвет - Варна 
променя предназначението на 6 броя жилища от фонд  "Жилища за 
настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди"  във фонд  
"Жилища за продажба"  както следва: 
  
 1.  ул. "Тодор Влайков" бл. 12 вх.  ет. 2 ап. 5 - АОС 
                                     "А"                  1434/99  г. 
 2.  ж.к."Дружба-Аспарухово"  бл.18  вх.  ет. 2 ап.13-б  - АОС 
                                     "Б"          1600/00г. 
 3.  ж.к."Дружба-Аспарухово"  бл.18  вх.  ет.2  ап.20-а  - АОС 
                                     "В"            1604/00г. 
 4.  ул. "Кирил и Методий"    бл. 36 вх.  ет. 5 ап. 74   - АОС 
                                     "Е"                1235/99/г. 
 5.  ул. "Кирил и Методий"    бл. 34 вх.  ет. 8 ап. 47   - АОС 
                                     "Б"                1243/99г. 
 6.  ул. "Карамфил"           бл. 34 вх.  ет. 6 ап. 41   - АОС 
                                     "Б"                3918/06г. 
  
  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 37, против - 0, въздържали се - 1, отсъстват - 13/ 
  



   4490-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 1 от 
"Наредба за реда за упражняване на правата на собственост върху частта на 
Община Варна от капитала на търговските дружества" /НРУПСЧОВКТД/ и 
във връзка с покана вх. № ОС-6-2600(91)/01.11.2006 г., Общински съвет - 
Варна упълномощава представителя на Община Варна в Общото събрание 
на "В и К"-ООД г-н Красимир Маринов да участва в ОСС на дружеството и 
да гласува по посочените в предварително обявения дневен ред точки, като 
има следните правомощия: 
  По  точка 1  от дневния ред: да участва в разискванията по тази точка 
и да гласува "за" приемането й от ОСС на "В и К"-ООД. 
  По  точка 2  от дневния ред: да участва в разискванията по тази точка 
и гласува "за" приемането й от ОСС на "В и К"-ООД. 

 В случай, че при свикване на ОСС на "В и К"-ООД освен 
горепосочените, бъдат включени и други точки от дневния ред, Общински 
съвет - Варна упълномощава представителя на Община Варна в Общото 
събрание на "В и К"-ООД г-н Красимир Маринов да гласува както намери за 
добре, с оглед най-добрата защита правата и интересите на Община Варна. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 38, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 13/ 
  
   4491-3.  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, 
Общински съвет - Варна дава съгласие за участие на Община Варна в 
следните проекти финансирани от СОЦИАЛНОИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД: 
   - благоустрояване на междублоково пространство на ул. "Балкапан", 
блок № 2 и блок № 4, кв. "Аспарухово" на обща стойност - 280 хил.лв.; 
   - благоустрояване на междублоково пространство на ул. "Евлоги 
Георгиев", блок № 9, район "Приморски" на обща стойност 390 хил.лв. 
  
 2. В бюджета на Община Варна за 2007 г. съгласно изискванията на 
СОЦИАЛНОИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД да се заложат средства за 
съфинансиране на двадесет процента от стойността на двата проекта в общ 
размер на 134 хил.лв., в т.ч.: 
   - благоустрояване на междублоковото пространство на ул. 
"Балкапан", блок № 2 и блок № 4, кв. "Аспарухово" - 56 хил.лв.; 
   - благоустрояване на междублоково пространство на ул. "Евлоги 
 Георгиев", блок № 9, район "Приморски" - 78 хил.лв. 
  
  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 39, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 12/ 
  
   4492-3.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет 
- Варна възлага и оправомощава Кмета на Община Варна и Председателя на 
Общински съвет - Варна да изготвят и изпратят до Президента на Република 



България - г-н Г. Първанов, Председателя на Народното събрание - г-н Г. 
Пирински, Председателя на Министерски съвет на Република България - г-н 
С. Станишев аргументирано становище за промяна или отпадане на чл. 11, 
ал. 1 от проекта на закона за устройството на българското черноморско 
крайбрежие, като се съобразят с мотивите към настоящото решение. 
  /за - 36, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
 
 
 
 
 
 
        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
             В А Р Н А  
  ЛИ/ЛИ          _____________ /Б. ГУЦАНОВ/  
  
 
 
 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И         С Ъ В Е Т    -    В А Р Н А 

 
П Р О Т О К О Л 

№ 47 
от заседание, проведено на 01.11.2006 г. 

по точка четвърта от дневния ред 
 
  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Социални дейности и жилищна политика" относно: 
  - отпускане и неотпускане на финансови помощи по молби на 
граждани за задоволяване на социални и битови нужди; 
  - отпускане на персонална пенсия на Юлиян Пламенов Симеонов и 
Лиляна Пламенова Симеонова; 
  - отпускане на персонална пенсия на Миглена Огнянова Сабинова; 
  - отпускане на персонална пенсия на Нежля Неждетова Ахмедова; 
  - отпускане на персонална пенсия на Мануела Николаева Атанасова; 
  - възстановяване на сума от бюджета на община Варна за разходи за 
закупуване на самолетни билети София - Берлин и обратно на Георги 
Станчев и Дария Ганчева от СОУ за деца с нарушено зрение "Проф. д-р 
Иван Шишманов"; 
  - приемане на "Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 
за деца и семейства за периода 2007-2009 г." 
 

Докл.: Г. ГОСПОДИНОВА - Председател ПК 
"Социални дейности и жилищна политика" 

  
  Общ брой присъстващи общински съветници - 45 
  
   Общински съвет - Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я : 
  
   4493-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 и 
чл.52, ал.1 от ЗМСМА във връзка с решение на Общински съвет - Варна № 
3208-6/40/04.04.2006 г. и на база социален статус по чл.27 ППЗСП, 
Общински съвет - Варна отпуска  еднократна финансова помощ за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности на 
лицата, посочени в приложение към настоящото решение. 
   /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 39, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 12/ 
  
   4494-4.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл.17, ал.1, т.7 и 
чл.52, ал.1 от ЗМСМА във връзка с решение на Общински съвет - Варна № 



3208-6/40/04.04.2006 г. и на база социален статус по чл.27 ППЗСП, 
Общински съвет - Варна  не отпуска  еднократна финансова помощ за 
задоволяване на основни жизнени и комунално-битови потребности на 
лицата, посочени в приложение към настоящото решение. 
   /резултати от поименно явно гласуване: 

 за - 39, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 12/ 
  
   4495-4.  На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7, ал.4, т.3 от 
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с чл.92 от КСО и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ РД-6-
94.А/170/27.10.2006 г., Общински съвет - Варна дава съгласие за отпускане 
на персонална пенсия на детето Миглена Огнянова Сабинова от гр.Варна, 
ул."Пробуда" № 155. 
  Предложението за отпускане на персонална пенсия да се изпрати в 
Министерския съвет на Република България по компетентност, за вземане 
на решение. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
   за - 42, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 9/ 
  
   4496-4.  На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7, ал.4, т.3 от 
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с чл.92 от КСО и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ РД-6-
94.Д/264/27.10.2006 г., Общински съвет - Варна дава съгласие за отпускане 
на персонална пенсия на децата Юлиян Пламенов Симеонов и Лиляна 
Пламенова Симеонова от с.Каменар, ул."Ясен" № 81. 
  Предложението за отпускане на персонална пенсия да се изпрати в 
Министерския съвет на Република България по компетентност, за вземане 
на решение. 
   /за - 40, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
   4497-4.  На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7, ал.4, т.3 от 
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с чл.92 от КСО и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ РД-6-94.Ю/42/15.11.2006 
г., Общински съвет - Варна дава съгласие за отпускане на персонална 
пенсия на детето Нежля Неждетова Ахмедова от гр.Варна, ул."Томанс 
Мюнцер"№ 11А 
  Предложението за отпускане на персонална пенсия да се изпрати в 
Министерския съвет на Република България по компетентност, за вземане 
на решение. 
  /за - 42, против - 0, въздържали се - 0/ 
  



   4498-4.  На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл.7, ал.4, т.3 от 
Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и във връзка с чл.92 от КСО и 
по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ РД-6-
94.В/222/15.11.2006 г., Общински съвет - Варна дава съгласие за отпускане 
на персонална пенсия на детето Мануела Николаева Атанасова от гр.Варна, 
ж.к. "Св.Иван Рилски" бл.52, вх.А, ап.48. 
  Предложението за отпускане на персонална пенсия да се изпрати в 
Министерския съвет на Република България по компетентност, за вземане 
на решение. 
   /за - 41, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
   4499-4.  На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от ЗМСМА и по 
предложение на Кмета на Община Варна с вх. № ОС-6-9909/6/08.11.2006 г., 
Общински съвет - Варна решава разходите по закупуване на самолетни 
билети София - Берлин и обратно на Георги Станчев и Дария Ганчева от 
СОУ за деца с нарушено зрение "Проф. Д-р Иван Шишманов" -Варна, на 
стойност 901.48 лв. да бъдат възстановени от бюджета на Община Варна. 
Самолетните билети са закупени във връзка с участие на Георги Станчев и 
Дария Ганчева в Международен компютърен лагер /INTERNATIONAL 
COMPUTER CAMP/ в Германия. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 44, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 7/ 
  
   4500-4.  На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 и във връзка с чл.17, 
ал.1, т.7 от ЗМСМА и по предложение на Кмета на Община Варна с вх.№ 
РД-6-9302/96/20.11.2006 г., Общински съвет - Варна  приема "Общинска 
стратегия за развитие на социалните услуги за деца и семейства за периода 
2007-2009 г." / съгласно приложение/ 
  /за - 45, против - 0, въздържали се - 0/ 
  

   



ПРИЛОЖЕНИЕ   
 КЪМ РЕШЕНИЕ  №  4493-4 (48) /22.11.2006 г.  

  
  1 . СЪБИНКА СТОЙЧЕВА КОЛЕВА - ЕГН ……….., гр.Варна, жк 
"Вл.Варненчик" бл.209, вх.3, ап.77, молба вх.№ СДЖ-5-94.С/31/15.12.2005 
г.-  300 лв.  Лицето е разведено; съжителства с майка си, която е пенсионер и 
сина си, който е с 50% трайно намалена работоспособност(тумор на окото) 
  
  2.  ЛИЛЯНА АПОСТОЛОВА КРЪСТЕВА - ЕГН …………, гр.Варна, 
ул."Братя Миладинови" № 68, вх.В, молба вх.№ РД-6-94.Л/35/23.06.2006 г. -  
200 лв.  Лицето е вдовица; съжителства с единия си син, който чака 
освидетелстване от ТЕЛК; доходите се формират единствено от пенсия; 
жилището, което обитават е в лошо техническо състояние; не отговаря на 
елементарните хигиенно-битови условия. 
  
  3.  ЛЮБОМИР АСЕНОВ КОСТАДИНОВ - ЕГН ………., гр.Варна, 
ул."Петко Напетов" № 23, молба вх.№ СДЖ-6-94.Л/10/25.10.2006 г. -  200 
лв.  Лицето е бездомник; не поддържа връзки с единствения си син, който е 
в гр.Бургас; обитава стая в незавършен изоставен блок - без ток, вода и 
санитарен възел. 
  
  4.  ДЖЕСУР АХМЕД ОСМАН - ЕГН ……….., гр.Варна, ул."Звезда" № 16, 
молба вх.№ ЗР-6-94.А/17/18.04.2006 г. - 200 лв. Лицето е с 50% трайно 
намалена работоспособност; съжителства с майката на трите си деца, която 
чака освидетелстване от ТЕЛК; едно от децата е с диагноза "епилепсия"; 
доходът на семейството е единствено от помощи. 
  
  5.  САШКА БАЙЧЕВА ГЕОРГИЕВА - ЕГН …………, гр.Варна, 
ул."Светослав Минков" № 42, молба вх.№ РД-6-94.С/242/19.07.2006 г. -  200 
лв.  Лицето е самотна майка с две малолетни деца; доходът се формира 
единствено от социални помощи; семейството живее в една стая при лоши 
хигиенно-битови условия. 
  
  6.  ИВАНЕЛА ГЕОРГИЕВА КЕРАНОВА - ЕГН ………, гр.Варна, 
ул."Кастрида" № 7, молба вх.№ СДЖ-6-94.И/17/18.08.2006 г. -  300 лв.  
Лицето е вдовица; има едно малолетно и едно непълнолетно дете; доходът 
на семейството се формират от минимална работна заплата и 
наследствените пенсии на децата. 
  
  7.  ЛИЛЯНА СЕРГЕЕВА КОЗАРЕВА - ЕГН …………, гр.Варна, ул."Боян 
Илиев" № 23, молба вх.№ СДЖ-6-94.Л/8/18.08.2006 г. - 200 лв.  Лицето е със 
70% трайно намалена работоспособност; доходът се формира от пенсия и 



социални помощи; съжителства с двете с деца, едно от които е самотна 
майка с малолетно дете. 
  
  8.  МАРИЯ ХРИСТОВА ВИЧЕВА - ЕГН ………., гр.Варна, ул."Цар 
Освободител" № 1, молба вх.№ СДЖ-6-94.М/32/17.08.2006 г. -  200 лв.  
Лицето е пенсионер; доходът се формира единствено от пенсия; обитава 
малка таванска стая в лошо техническо състояние. 
  
  9.  РАДИ ЦОНЕВ РАДЕВ - ЕГН ……….., гр.Варна, ул."Петко Стайнов" № 
3, стая 6, молба вх.№ РД-6-94.Р/123/19.07.2006 г. -  200 лв.   Лицето е със 
100% трайно намалена работоспособност с чужда помощ; обитава стая в 
общежитието на слепите; не притежава собственост, която да е източник на 
доходи; единствените средства са от пенсия. 
  
  10.  АНГЕЛИНКА ТОДОРОВА КОСТОВА - ЕГН …………., гр.Варна, 
ул."Кап. Райчо" № 61, молба вх.№ СДЖ-6-94.А/15/27.07.2006 г. - 200 лв.  
Лицето е разведено, безработно; съжителства със сина си, който е самотен 
родител с едно малолетно дете; обитават две стаи от общинско жилище в 
лошо битово и хигиенно състояние; внучката е с влошено здравословно 
състояине, след изгаряне на крака. 
  
  11.  ЕМИЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА - ЕГН …………., гр.Варна, 
ул."Подп. Калитин" № 42, молба вх.№ СДЖ-6-94.Е/13/24.07.2006 г. -  200 
лв.  Лицето е разведено; съжителства с двамата си сина, които са ученици; 
обитава общинско жилище; доходът се формира от минимална работна 
заплата и семейни добавки. 
  
  12.  СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА СИДЕРОВА - ЕГН ………….., гр.Варна, 
ул."Антон Неделчев" № 22, молба вх.№ РД-6-94.С/253/27.07.2006 г. -  500 
лв.  Лицето има определени над 71% трайно намалена работоспособност; 
придвижва се с помощта на две патерици; поради незаконно отнемане на 
жилището й, същата към настоящия момент спи по входове; синът й живее в 
друго населено място, с когото не поддържа връзка. 
  
  13.  АНТОНИЯ ЕВГЕНИЕВА ИВАНОВА - ЕГН …………, гр.Варна, 
ул."Георги Живков" № 22, молба вх.№ СДЖ-6-94.А/22/30.08.2006 г. -  200 
лв.  Лицето е самотна майка на три малолетни деца; обитава стая от къща; 
съжителства с баба си, която е пенсионерка и не е в състояние да й помага. 
  
  14.  СНЕЖИНА ТОДОРОВА КОСТАДИНОВА - ЕГН …………. гр.Варна, 
жк "Възраждане" бл.54, вх.8, ет.3, ап.197, молба вх.№ СДЖ-6-
94.С/22/04.08.2006 г. -  300 лв.  Лицето няма изискуемия се трудов стаж за 
пенсия; има задължения към РЗОК; предстои й оперативно лечение. 



  
  15.  ВИОЛЕТА ИСКРЕНОВА СЪБИНОВА - ЕГН …………, гр.Варна, 
ул."Боян Илиев" № 27, молба вх.№ РД-6-94.В/167/26.07.2006 г. -  150 лв.   
Лицето е самотна майка с едно малолетно дете; съжителства с майка си в 
къща, която е в лошо техническо състояние - покривът тече, в стаите има 
постоянна влага. 
  
  16.  СИЙКА ИВАЙЛОВА ИВАНОВА - ЕГН ……….., гр.Варна 
ул."Пробуда" № 137, молба вх.№ СДЖ-6-94.С/25/15.08.2006 г. - 200 лв. 
Лицето е самотна майка с две малолетни деца; обитава едностайно жилище 
в лошо техническо състояние; полага грижи и за малолетния си брат. 
  
  17.  АНАСТАСИЯ РУСЕВА ИВАНОВА - ЕГН …………, гр.Варна, жк 
"Трошево", ул."Йордан Йовков" бл.10, ет.7, ап.35, молба вх.№ СДЖ-6-
94.А/21/22.08.2006 г. -  200 лв.  Лицето е пенсионер, съжителства със 
съпруга си, който е с 99% трайно намалена работоспособност с чужда 
помощ; месечният им доход се формира от пенсиите; имат дъщеря, която е 
вдовица, пенсионерка и няма възможност за оказване на финансова 
подкрепа. 
  
  18.  ЦВЕТАНКА БОЖКОВА МИХАЙЛОВА - ЕГН …………., гр.Варна, 
ул."Пробуда" № 141, молба вх.№ РД-6-94.Ц/62/15.08.2006 г. - 100 лв.  
Лицето е самотна майка с две малолетни деца; живее на свободен наем; 
доходът се формира единствено от помощи. 
  
  19.  КРАСИМИР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ - ЕГН …………., гр.Варна, 
ул."Гургулят" № 28, молба вх.№ СДЖ-6-94.К/15/28.08.2006 г. -  500 лв.  
Лицето е със 90% трайно намалена работоспособност, а съпругата му е със 
100% трайно намалена работоспособност; семейството е с три непълнолетни 
деца, едното от които е с 80% трайно намалена работоспособност; доходите 
се формират от пенсии и семейни добавки; обитават стая от жилище, 
собственост на родителите на г-н Димитров. 
  
  20.  ЙОРДАНКА ДИМОВА БЪЧВАРОВА - ЕГН …………., гр.Варна, 
ул."Г.С.Раковски" № 44, ет.3, ап.10, молба вх.№ СДЖ-6-94.Й/64/16.08.2006 
г. - 200 лв.  Лицето е пенсионер; обитава гарсониера; доходът се формира 
единствено от пенсия; получава целева помощ за отопление. 
  
  21.  ВИОЛЕТА КУРТЕВА ТОДОРОВА - ЕГН …………, кв.Виница, 
ул."Цар Борис III" № 78Б, молба вх.№ СДЖ-6-94.В/19/12.09.2006 г. -  200 лв. 
Лицето е разведено; отглежда сама малолетното си дете; живее на свободен 
наем; съжителства с майка си, която от няколко месеца е започнала работа 
на минимална работна заплата; към настоящия момент лицето е без доходи 



и не е в състояние да посрещне ежедневните си потребности, както и 
комунално-битовите разходи. 
  
  22.  ЮЛИЯ МИХАЙЛОВА АТАНАСОВА - ЕГН …………, жк 
"Вл.Варненчик" ул."Станислав Доспевски" № 7, молба вх.№ РД-6-
94.Ю/36/12.09.2006 г. -  200 лв.  Лицето е самотна майка с едно малолетно 
дете; доходът се формира от социални помощи; детето й е с хронично 
заболяване поради високата влажност, в резултат на лошото техническо 
състояние на жилището. 
  
  23.  МИРОСЛАВ БОГДАНОВ НИКОЛОВ - ЕГН …………., гр.Варна, 
 жк "Вл.Варненчик" бл.308, вх.6, ет.2, ап.109, молба вх.№ ОС-6-
94.М/22/28.08.2006 г. -  500 лв.  Лицето е със 100% трайно намалена 
работоспособност с чужда помощ; съжителства с майка си; не притежава 
движима и недвижима собственост, която да бъде източник на доходи; 
преди около месец в дома на г-н Николов е възникнал инцидент - спукала се 
е водопроводна тръба, в резултат на което една от стаите е неизползваема. 
  
  24.  БАЮ ДИМИТРОВ БАЕВ - ЕГН …………., гр.Варна, ул."Мир" № 14, 
бл.10, вх.В, ет.3, ап.28, молба вх.№ СДЖ-6-94.Б/6/18.09.2006 г. -  200 лв.  
Лицето е разведено; има дъщеря, с която не поддържа взаимоотношения; 
обитаваното жилище е в лошо техническо състояние; безработен. 
  
  25.  ЕЛЕНА АРКАДИЕВА ДЮЛГЕРОВА - ЕГН …………, гр.Варна, 
 жк "Вл.Варненчик" бл.7, вх.9, ап.4, молба вх.№ СДЖ-6-94.Е/15/13.09.2006 
г. -  300 лв.  Лицето е вдовица; има определени 90% трайно намалена 
работоспособност; съжителства с дъщеря си и внука си; доходът й се 
формира от пенсия; внукът е лице с увреждане над 90% трайно намалена 
работоспособност с чужда помощ; майката работи като "личен асистент"; 
липсва осветление и отопление в дома; стъклата са изпочупени; санитарният 
възел е повреден. 
  
  26.  ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВА ЗЛАТЕВА - ЕГН …………, гр.Варна, 
 ул."Петко Напетов" № 27, молба вх.№ СДЖ-6-94.К/16/13.09.2006 г. -  150 
лв.  Лицето е вдовица; обитава стая от стара къща при лоши битови и 
хигиенни условия; доходите на клиентката са единствено от пенсия. 
  
  27.  АНКА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА - ЕГН ………., гр.Варна, 
ул."Браила" № 51, молба вх.№ СДЖ-6-94.А/23/12.09.2006 г. -  200 лв. 
Лицето е с 90% трайно намалена работоспособност; съжителства с майка си 
в стая от къща при лоши хигиенни условия; доходът се формира единствено 
от пенсия; в жилището е осъществен ремонт на падналия таван, парите за 
който са взети в заем. 



  
  28.  ИЛИНКА ГИДИОНОВА КУЗМАНОВА - ЕГН …………., гр.Варна, 
 жк "Възраждане" бл.68, вх.1, ет.7, ап.32, молба вх.№ СДЖ-6-
94.И/20/05.02006 г. -  200 лв.  Лицето е разведено, трайно безработно; няма 
деца и близки, на които да разчита на помощ и подкрепа; обитава общинско 
жилище; има неизплатени задължения за наем. 
  
  29 . ГАЛИНА ИВАНОВА НЕДЕВА - ЕГН …………., гр.Варна, 
ул."Светослав Обретенов" № 23, молба вх.№ СДЖ-6-94.Г/14/12.09.2006 г. -  
200 лв.  Лицето е многодетна майка с три непълнолетни деца; семейството 
живее на свободен наем; съпругът боледува от диабет в напреднала форма; 
до м.септември 2006 г. двамата са били трудово заети на минимални 
заплати, но трудовият им договор е прекратен и към момента са без доходи. 
  
  30.  НЕЛИ НЕНОВА МИХАЙЛОВА - ЕГН …………, гр.Варна, ул."Ружа" 
бл.10, ет.6, ап.28, молба вх.№ ОС-6-94.Н/15/08.08.2006 г. -  200 лв.  Лицето е 
несемейно; живее с пълнолетната си дъщеря, която е ученичка в 11 клес; 
има определени над 51% трайно намалена работоспособност; доходът на 
семейството се формира от пенсия и месечни добавки за деца. 
  
  31.  БОНКА СТАЙКОВА ТОДОРОВА - ЕГН ………, гр.Варна, жк 
"Възраждане" бл.54, вх.6, ет.3, ап.142, молба вх.№ ЗР-6-94.Б/5/12.09.2006 г. -  
200 лв.  Лицето има определени 60% трайно намалена работоспособност; 
съжителства с малолетното си дете в двустайно жилище; доходът й се 
формира от социалната пенсия на г-жа Тодорова и наследствената пенсия на 
детето. 
  
  32.  СНЕЖАНА АНАСТАСОВА ЙОРДАНОВА – ЕГН………., гр.Варна, 
ул."Подвис" бл.27, вх.Б, ет.5, ап.46, молба вх.№ СДЖ-6-94.С/34/14.09.2006 г. 
-  500 лв.  Лицето е разведено с две учащи дъщери; доходът й се формира 
 единствено от обезщетение; от м.юли 2006 г. е безработна; двете й дъщери 
се нуждаят от специфични учебни пособия по изобразително изкуство и 
хореография, които са скъпи и е непосилно да бъдат закупени с минималния 
доход на клиентката от обезщетението. 
  
  33.  НАТАЛИЯ РУМЕНОВА СИДЕРОВА - ЕГН ……….., гр.Варна, жк 
"Вл.Варненчик", ул."Светослав Минков" № 18, молба вх.№ СДЖ-6-
94.Н/10/10.08.2006 г. -  200 лв.  Лицето е семейно с едно малолетно дете; 
съпругът й е с 56 трайно намалена работоспособност; месечният доход на 
семейството се формира от социални помощи; не притежава движима и 
недвижима собственост, която да бъде източник на допълнителни доходи. 
  



  34.  МАРИАНА МАРИНОВА ЦОПОВА - ЕГН ……….., гр.Варна, жк 
"Вл.Варненчик" бл.403, вх.1, ет.2, ап.7, молба вх.№ СДЖ-6-
94.М/28/08.08.2006 г. -  200 лв.  Лицето е с 85% трайно намалена 
работоспособност; поради преосвидетелстване, към настоящия момент не 
получава пенсия; живее изключително бедно, поради липса на средства; 
доходът й се формира единствено от социална помощ; получава храна от 
Българо-германско дружество "Социално дело". 
  
  35.  ЕЛИСАВЕТА ДЯКОВА КАСАБОВА - ЕГН ……….., гр.Варна, 
ул."Осми Приморски полк" № 95, ет.1, ап.1, молба вх.№ СДЖ-6-
94.Е/21/09.10.2006 г. -  500 лв.  Лицето е несемейно; съжителства с брат си; 
доходите се формират от двете пенсии; обитаваното жилище е крайно 
занемарено, в лошо техническо и хигиенно-битово състояние; преди 6 г. в 
жилището е възникнал пожар, вследствие на което част от стаите са 
неизползваеми; налице е екстремална необходимост от основен ремонт. 
  
  36.  ПЕТРАНКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА – ЕГН…………, гр.Варна, жк 
"Вл.Варненчик" бл.18, вх.8, ет.7, ап.112, молба вх.№ ОС-6-
94.П/17/18.09.2006 г. -  200 лв.  Лицето е пенсионер; доходът се формира 
единствено от пенсия; лицето е в общо увредено здравословно състояние; не 
е обект на социално подпомагане, тъй като пенсията надвишава норматива. 
  
  37 . КАТЯ КАМЕНОВА ЯНЧЕВА - ЕГН ………., гр.Варна, жк 
"Вл.Варненчик", ул."Боян Илиев" № 17, молба вх.№ РД-6-
94.К/139/15.09.2006 г. -  100 лв.  Лицето е самотна майка с едно малолетно 
дете; съжителства с майка си и баба си в изключително бедна обстановка; 
детето често боледува, поради недостиг на храна и наличието на влага. 
  
  38.  КАТЯ ДЕМИРОВА ЯНЧЕВА - ЕГН ……….., гр.Варна, ул."Станислав 
Доспевски" № 7, молба вх.№ РД-6-94.К/144/19.09.2006 г. -  200 лв.  Лицето е 
вдовица; съжителства със семействата на две от децата си; месечният й 
доход се формира единствено от пенсия; жилището е в лошо техническо 
състояние; покривът е повреден и представлява реална опасност за живота 
на обитателите. 
  
  39 . ТЕМЕНУЖКА ХРИСТОВА МАТОВА – ЕГН……….., гр.Варна, жк 
"Възраждане" бл.11, вх.2, ет.1, ап.27, молба вх.№ СДЖ-6-94.Т/13/19.09.2006 
г. -  200 лв.  Лицето е разведено; живее на посочения адрес в общинско 
жилище; има две пълнолетни и едно непълнолетно дете; доходите се 
формират от минимална работна заплата и семейни помощи за деца. 
  
  40.  ФИДАНКА АНГЕЛОВА ЛЮБОМИРОВА – ЕГН……….., гр.Варна, жк 
"Вл.Варненчик" бл.32, вх.2, ап.76, молба вх.№ СДЖ-6-94.Ф/3/19.09.2006 г. -  



200 лв. Лицето е самотна майка на три малолетни деца; семейството обитава 
стая от общинско жилище; безработна, с регистрация в Бюрото по труда; 
получила е целева помощ за отопление; консултирана е за явяване в ТЕЛК. 
  
  41.  ДОБРИН КОСТОВ НЕДЯЛКОВ - ЕГН …………., гр.Варна, жк 
"Възраждане" бл.5, вх.1, ет.1, ап.1, молба вх.№ СДЖ-6-94.Д/16/15.09.2006 г. 
-  300 лв.  Лицето е с 89% трайно намалена работоспособност; съжителства 
със съпругата си, която отглежда дете под 3 г.; семейството е многодетно; 
имат 9 деца, 6 от които са ученици; живеят в общинско жилище при лоши 
битови условия. 
  
  42.  БОЖАНКА АТАНАСОВА ЖЕЛЕВА - ЕГН ………., гр.Варна, жк 
"Вл.Варненчик" бл.216, вх.6, ет.8, ап.182, молба вх.№ СДЖ-6-
94.Б/7/18.09.2006 г. -  200 лв.  Лицето е с 89% трайно намалена 
работоспособност; обитава общинско жилище; доходът й се формира 
единствено от пенсия; има две дъщери, които живеят отделно; едната е 
безработна, а другата е с психично заболяване. 
  
  43.  МИЛКА КОЛЕВА МАРКОВА - ЕГН …………, гр.Варна, ул."Георги 
Стаматов" бл.1, вх.11, ап.44, молба вх.№ ОС-5-1000/70/05.12.2005 г. - 200 лв. 
Лицето е пенсионер; обитава заедно със сина си общинско жилище в лошо 
техническо състояние; доходите се формират от пенсията на майката и 
социалнта помощ на сина; който е освидетелстван с експертно решение на 
ТЕЛК. 
  
  44.  ДИМИТРА ИВАНОВА БАЕВА - ЕГН ……….., гр.Варна, ул. 
"Ап.Славов" бл.40, вх.2, ап.26, молба вх.№ СДЖ-6-94.Д/7/13.06.2006 г. -  
200 лв.  Лицето е пенсионер; доходът й се формира единствено от пенсия; 
обитава жилище в лошо техническо състояние и при лоши санитарно-
хигиенни условия; няма живи роднини, които биха могли да й окажат 
финансова подкрепа. 
  
  45 . ЛЮБЧО ПЕТРОВ МЛАДЕНОВ - ЕГН …………, гр.Варна, 
ул."Трендафил" № 9, молба вх.№ СДЖ-6-94.Л/9/18.10.2006 г. -  300 лв.  
Лицето е пенсионер; доходът му се формира единствено от пенсия; не 
получава помощи за гориво, тъй като пенсията му надвишава определения 
норматив; жилището, което обитава е в лошо техническо състояние; 
включен в обществената трапезария към Община Варна 
  
  46 . ИСМАИЛ СЮЛЕЙМАН РЕДЖЕБ - ЕГН ………., гр.Варна, 
ул."Козница" № 9, молба вх.№ СДЖ-6-94.И/10/26.04.2006 г. - 200 лв.  
Лицето е неженено, съжителства на семейни начала с майката на двете си 
малолетни деца, едното от които е починало на 3-месечна възраст; 



обитаватв жилище в лошо техническо и санитарно-хигиенно състояние; за 
погребението на детето са взети пари назаем. 
  
  47. МАРИАНА ТРИФОНОВА КОСТОВА - ЕГН ………., гр.Варна, жк 
"Чайка" бл.23, вх.Б, ап.22, молба вх.№ ОС-6-94.М/24/08.09.29006 г. -  500 лв. 
Лицето е разведено, съжителства с малкия си син, който е с 55% трайно 
намалена работоспособност; г-жа Костова работи на минимално трудово 
възнаграждение; живеят на свободен наем; доходът й се формира от 
минималната работна заплата и социалните добавки. 
  
  48. ДОБРА РАДЕВА РАДЕВА - ЕГН ……….., гр.Варна, ул."Вилите" № 28, 
молба вх.№ СДЖ-6-94.Д/17/26.09.2006 г. - 300 лв.  Лицето е самотна майка с 
две малолетни деца; голямото има определени 100% трайно намалена 
работоспособност с чужда помощ; негов личен асистент е майката; обитават 
двустайно жилище на свободен наем. 
  
  49. МАРИНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА - ЕГН …………., гр.Варна, 
ул."Стара планина" № 16, молба вх.№ СДЖ-6-94.М/36/29.09.2006 г. -  200 
лв.  Лицето е самотна майка с едно малолетно дете; има определени 73% 
трайно намалена работоспособност; в резултат на няколкократно 
хоспитализиране изпада в трайна финансова невъзможност да поеме 
битовите си разходи. 
  
  50. ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ - ЕГН ……….., гр.Варна, жк 
"Вл.Варненчик" бл.7, вх.9, ап.4, молба вх.№ ОС-6-94.Г/22/13.09.2006 г. -  
200 лв.  Лицето е с 90% трайно намалена работоспособност с чужда помощ; 
доходът се формира единствено от пенсия; съжителства с баба си и майка 
си, която е негов личен асистент; бабата е също с увреждания - над 71% 
трайно намалена работоспособност. 
  
  51.  АНА АГОП КУЮМДЖИЯН - ЕГН ………., гр.Варна, жк 
"Възраждане" бл.67, вх.1, ап.3, молба вх.№ СДЖ-6-94.А/31/09.10.2006 г. -  
300 лв.  Лицето е несемейно; съжителства с майка си, която има определени 
90% трайно намалена работоспособност; г-жа Куюмджиян е неин личен 
асистент; затрудненото финансово положение произтича от необходимостта 
ежедневно да бъдат закупувани санитарни материали. 
  
  52.  ГИНКА ИВАНОВА ХРИСТОВА - ЕГН ………., гр.Варна, ул."Яне 
Сандански" бл.1, вх.В, ап.83, молба вх.№ СДЖ-6-94.Г/16/26.10.2006 г. - 200 
лв. Лицето е разведено; преди няколко месеца е претърпяло гинекологична 
операция; съжителства със своята майка; доходът се формира от минимално 
трудово възнаграждение и пенсията на майката. 
  



  53.  РАДКА ПЕТКОВА КОСТОВА - ЕГН ………., гр.Варна, ул."Железни 
врата" № 26, вх.А, ап.11, молба вх.№ СДЖ-6-94.Р/17/26.10.2006 г. -  200 лв. 
Лицето е семейно; съпругът е със 75% трайно намалена работоспособност; 
съжителстват с двете си пълнолетни деца, които са безработни; 
затруднението произтича от невъзможно съпруга да се самообслужва и 
ежедневното закупуване на санитарни материали. 
  
  54 . МАРГАРИТА РАДЕВА ГЕОРГИЕВА - ЕГН …………., гр.Варна, жк 
"Вл.Варненчик" бл.202, вх.5, ап.157, молба вх.№ СДЖ-6-94.М/38/26.10.2006 
г. - 200 лв. Лицето е с 55% трайно намалена работоспособност; няма 
роднини, които да й оказват подкрепа; доходът й се формира от минимално 
трудово възнаграждение. 
  
  55.  ВАСИЛКА ВАСИЛЕВА ДРАГАНОВА - ЕГН …………, гр.Варна, 
ул."Мир" бл.10, вх.А, ап.2, молба вх.№ СДЖ-6-94.В/23/26.10.2006 г. -  200 
лв.  Лицето е семейно; съпругът й има определени 87% трайно намалена 
работоспособност (инфаркт с левостранна хемипареза); доходът се формира 
от минимално трудово възнаграждение и инвалидна пенсия; г-жа Драганова 
не в затруднение поради обездвижването на съпруга си и необходимостта от 
ежедневно закупуване на санитарни материали. 
  
  56.  АНКА МОНЕВА ЙОРДАНОВА - ЕГН ………., гр.Варна, ул."Д-р 
Селименски" № 77, молба вх.№ СДЖ-6-94.А/2/09.03.2006 г. -  100 лв. 
Лицето е вдовица, с едно малолетно дете; доходът й се формира от социални 
помощи. 
  
  57.  АНА ЗЮМБЮЛКОВА ДЕМИРОВА - ЕГН ……….., гр.Варна, ул."Д-р 
Селименски" № 103, молба вх.№ РД-6-94.А/49/13.03.2006 г. -  300 лв.  
Лицето е самотна майка с три малолетни деца; обитават едностайно жилище 
в лошо техническо състояние; покривът се нуждае от ремонт; по стените 
има влага и мухъл. 
  
  58.  КРАСИМИР ВИОЛЕТОВ АЛЕКСАНДРОВ - ЕГН …………., гр.Варна, 
ул."Петко Стайнов" № 7, молба вх.№ РД-6-94.К/31/20.02.2006 г. -  300 лв. 
Лицето е кръгъл сирак; към момента няма никакви доходи; временно е 
настанен в общежитието на СУПЗ. 
  
  59.  НИКОЛИНА ПЕНЧЕВА МИТЕВА - ЕГН …………, гр.Варна, ул."Елин 
Пелин" № 24 А, молба вх.№ СД-6-94.Н/1/06.01.2006 г. -  200 лв.  Лицето 
пенсионер; доходът се формира единствено от пенсия; не получава помощ 
за гориво, тъй като пенсията надвишава определения норматив. 
  



  60.  КРАСИМИРА АНКОВА ШОПОВА – ЕГН…………, гр.Варна, 
ул."Пробуда" № 240, молба вх.№ ОС-6-94.К/4/26.01.2006 г. - 200 лв.  Лицето 
самотна майка с 3 малолетни деца; доходът на семейството се формира 
единствено от социални помощи; обитаваното жилище е в лошо техническо 
и санитарно-хигиенно състояние. 
  
  61.  ДОБРИНКА ИВАНОВА ДИМОВА - ЕГН ………., гр.Варна, 
кв.Аспарухово, ул."Камчия" № 2, молба вх.№ СДЖ-5-94.Д/12/23.12.2005 г. -  
200 лв.  Лицето е самотна майка с едно малолетно дете; живее на свободен 
наем; доходът се формира единствено от социални помощи, безработна, с 
регистрация в Бюрото по труда. 
  
  62.  СУЗАН ХАШИМ ХАЛИЛ - ЕГН …………, гр.Варна, 
кв."Вл.Варненчик" бл.401, вх.12, ет.8, ап.212, молба в.№ РД-6-
94.С/277/30.08.2006 г. -  200 лв.  Лицето е разведено, с 5 пълнолетни и едно 
непълнолетно дете; семейството обитава двустайно общинско жилище; 
доходът се формира от социални помощи. 
  
  63 . СТАНКА НИКОЛОВА ЙОРДАНОВА - ЕГН …………, гр.Варна, 
ул."Боян Илиев" № 2, молба вх.№ СДЖ-6-94.С/29/01.09.2006 г. -  300 лв.  
Лицето е самотна майка с 4 малолетни деца, едно от които е с 50% трайно 
намалена работоспособност; доходът се формира от социални помощи; 
жилището, което обитават е в лошо техническо състояние. 
  
  64.  СТАНИСЛАВА СТЕФАНОВА СТОЙКОВА - ЕГН …………., 
гр.Варна, жк "Вл.Варненчик", ул."Боян Илиев" № 22, молба вх.№ СДЖ-6-
94.С/33/13.09.2006 г. -  150 лв.  Лицето е самотна майка с две малолетни 
деца; обитава едностайно жилище на свободен наем; жилището е в лошо 
техническо състояние; липсва санитарен възел. 
  
  65.  ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ - ЕГН ………….., гр.Варна, жк 
"Вл.Варненчик" бл.302, вх.8, ет.2, ап.7, молба вх.№ ОС-6-94.Г/19/11.08.2006 
г. -  200 лв.   Лицето е със 75% трайно намалена работоспособност; живее в 
едностайно общинско жилище; доходът се формира единствено от пенсия. 
  
  66.  АФИЗЕ САБРИ СЮЛЕЙМАН - ЕГН …………., гр.Варна, жк 
"Вл.Варненчик", ул."Боян Илиев" № 22, молба вх.№ СДЖ-6-
94.А/26/14.09.2006 г. -  200 лв.  Лицето е самотна майка с 3 малолетни деца; 
обитава двустайно жилище на свободен наем, което е в лошо техническо и 
санитарно-хигиенно състояние. 
  
  67.  ЖЕЧКА РУМЕНОВА ДЕМИРОВА - ЕГН …………., гр.Варна, 
ул."Княз Черказки" № 55, молба вх.№ РД-6-94.Ж/4/30.01.2006 г. -  200 лв.  



Лицето е самотна майка на две малолетни деца; доходът се формира 
единствено от социални помощи; обитават жилище при лоши хигиенни и 
битови условия. 
  
  68.  ДОРКА ЛАЗАРОВА ВАСИЛЕВА - ЕГН …………., гр.Варна, жк 
"Младост" бл.116, вх.10, ет.3, ап.14, молба вх.№ РД-6-94.Д/36/13.02.2006 г. -  
200 лв.  Лицето е вдовица; има определени 50% трайно намалена 
работоспособност; доходът се формира единствено от пенсия; обитава 
едностайно жилище; не поддържа контакти с близките си и не може да 
разчита на тяхната подкрепа 
  
  69 . ПЕТЬО КОЛЕВ ПЕТКОВ - ЕГН …………, гр.Варна, кв."Изгрев" бл.40, 
вх.1, ет.1, ап.5, молба вх.№ СДЖ-6-94.П/13/18.09.2006 г. -  500 лв.  Лицето е 
със 75% трайно намалена работоспособност; настанен е в общинско 
жилище, но предишният наемател е починал и са останали неплатени 
сметки към ВиК в размер на 520 лв. 
  
  7  0  .  Юлия Кирилова Чешмеджиева - ЕГН ………, гр.Варна, ул."Граф 
Игнатиев" бл.6, вх.Б, ет.3, молба вх.№ СДЖ-6-94.Ю/3/04.05.2006 г.-  300 лв.   
Лицето е със 100% трайно намалена работоспособност с чужда помощ 
/карцином/; доходът се формира единствено от пенсия; през месец 
септември е починал съпругът й, който е бил с 90 % трайно намалена 
работоспособност; за продължителното му лечение и погребение са взети 
пари на заем. 
  
  



 ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ  

  РЕШЕНИЕ №  №  4494-4(48)/22.11.2006 г.  

  
 1.ИВАН ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ - ЕГН ……….., гр.Варна, ул."Бяла черква" 
№ 14, ет.2, ап.5, молба вх.№ СДЖ-6-94.И/19/31.08.2006 г. - ОТКАЗ, след 
двукратно посещение лицето не е открито на посочения адрес; не може да 
бъде изготвен социален доклад и да се прецени необходимостта от 
финансово подпомагане; 
  
 2.ТОДОР МИРЧЕВ ЙОРДАНОВ - ЕГН …………, гр.Варна, Общежитие 
"Михаил Колони", бул."Цар Освободител" № 150, молба вх.№ СДЖ-6-
94.Т/12/05.09.2006 г. - ОТКАЗ, лицето не отговаря на условията на чл.8 от 
ППЗСП, съгласно който социални помощи се отпускат на лицата по 
постоянен адрес (постоянният адрес по местоживеене на лицето е в 
гр.Девня); консултирано е да посети Дирекция "Социално подпомагане" - 
гр.Девня; 
  
 3.НЕДЯЛКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА - ЕГН …………., гр.Варна, 
ул."Славянска" № 26, ет.1, молба вх.№ РД-6-94.Н/117/30.08.2006 г. - 
ОТКАЗ, тъй като няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на 
чл.16, ал.1 от ППЗСП (еднократна парична помощ се отпуска за 
задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, 
комунално-битови и др. жизнено важни потребности на лицата и 
семействата); 
  
 4.ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ - ЕГН ……….., с.Каменар, 
ул."Люляк" № 8, молба вх.№ СДЖ-6-94.Д/14/13.09.2006 г. - ОТКАЗ, тъй 
като няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от 
ППЗСП (еднократна парична помощ се отпуска за задоволяване на 
инцидентно възникнали здравни, образователни, комунално-битови и др. 
жизнено важни потребности на лицата и семействата); 
  
 5.ДЕНКА БОБЕВА КРАЙЧЕВА – ЕГН………., гр.Варна, ул."Бачо Киро" № 
16, ет.3, ап.10, молба вх.№ СДЖ-6-94.Д/12/10.08.2006 г. - ОТКАЗ, тъй като 
няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП 
(еднократна парична помощ се отпуска за задоволяване на инцидентно 
възникнали здравни, образователни, комунално-битови и др. жизнено важни 
потребности на лицата и семействата); 
  
 6.МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА - ЕГН ……….., гр.Варна, жк 
"Вл.Варненчик" бл.405, вх.18, ет.5, ап.13, молба вх.№ РД-



69100/452/07.08.2006 г. - ОТКАЗ, тъй като няма инцидентно възникнало 
събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП (еднократна парична помощ 
се отпуска за задоволяване на инцидентно възникнали здравни, 
образователни, комунално-битови и др. жизнено важни потребности на 
лицата и семействата); 
  
 7.ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА - ЕГН …………., гр.Варна, жк 
"Вл.Варненчик", ул."Боян Илиев" № 22, молба вх.№ РД-6-94.Е/84/07.08.2006 
г. - ОТКАЗ, тъй като няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на 
чл.16, ал.1 от ППЗСП (еднократна парична помощ се отпуска за 
задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, 
комунално-битови и др. жизнено важни потребности на лицата и 
семействата); 
  
 8.СИЛВИЯ ЖУЛИЕНОВА БАШАКОВА - ЕГН ……….., гр.Варна, жк 
"Вл.Варненчик" бл.32, вх.2, ет.7, ап.70, молба вх.№ РД-6-
94.С/291/15.09.2006 г. - ОТКАЗ, тъй като молбата на лицето е за частично 
покриване на разходи по погребението на баща й Жулиен Башаков, а такива 
вече са отпуснати в размер на 160 лв. на нейната майка Юлка Янчева 
Башакова с Решение 4358-7 на ОбС-Варна, протокол 46 от 11.10.2006 г.; 
  
 9.АНКА РУСКОВА ЖЕЛЯЗКОВА - ЕГН …………, с.Каменар, ул."Мак" № 
3, молба вх.№ СДЖ-6-94.А/27/15.09.2006 г. - ОТКАЗ, тъй като няма 
инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП 
(еднократна парична помощ се отпуска за задоволяване на инцидентно 
възникнали здравни, образователни, комунално-битови и др. жизнено важни 
потребности на лицата и семействата); 
  
 10. ПОЛИНА ДИМИТРОВА ЖЕЧЕВА - ЕГН ………….., гр.Варна жк 
"Чайка" бл.44, вх.В, ет.6, ап.16, молба вх.№ СДЖ-6-94.П/14/26.09.2006 г. - 
ОТКАЗ, след двукратно посещение лицето не е открито на посочения адрес; 
не може да бъде изготвен социален доклад и да се прецени необходимостта 
от финансово подпомагане; 
  
 11. АЛБЕНА АЛДИНОВА МЕХМЕДОВА – ЕГН……………, гр.Варна, жк 
"Вл.Варненчик" бл.35, вх.2, ап.5, молба вх.№ СДЖ-6-94.А/24/13.09.2006 г. - 
ОТКАЗ, тъй като няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на 
чл.16, ал.1 от ППЗСП (еднократна парична помощ се отпуска за 
задоволяване на инцидентно възникнали здравни, образователни, 
комунално-битови и др. жизнено важни потребности на лицата и 
семействата); 
  



 12. ЦАНКА ПЕТКОВА ИЛИЕВА - ЕГН ………….., гр.Варна, ул."Осми 
март" № 12, молба вх.№ РД-6-94.Ц/30/11.10.2006 г. - ОТКАЗ, след 
двукратно посещение лицето не е открито на посочения адрес; не може да 
бъде изготвен социален доклад и да се прецени необходимостта от 
финансово подпомагане; 
  
 13. АНАСТАСИЯ МАРИНОВА ГЕОРГИЕВА - ЕГН …………, гр.Варна, 
ул."Нарва" № 6, молба вх.№ ОС-6-94.А/5/31.01.2006 г. - ОТКАЗ, тъй като 
няма инцидентно възникнало събитие и не отговаря на чл.16, ал.1 от ППЗСП 
(еднократна парична помощ се отпуска за задоволяване на инцидентно 
възникнали здравни, образователни, комунално-битови и др. жизнено важни 
потребности на лицата и семействата); 
  
 
 
 
 
        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
             В А Р Н А  
  ЛИ/ЛИ          _____________ /Б. ГУЦАНОВ/  
  



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И         С Ъ В Е Т    -    В А Р Н А 

 
П Р О Т О К О Л 

№ 47 
от заседание, проведено на 01.11.2006 г. 

по точка пета от дневния ред 
 

 ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на 
територията на общината и населените места" относно: 
   - даване правомощия на Кмета на Община Варна на Зам. Кмета на 
Община Варна доц. Корновски, във връзка с инженерната инфраструктура; 
   - приемане и одобряване на План за регулация и застрояване на 
смесена обществено-обслужваща и производствено-складова зона 
"Зеленика" /СОП 05.03/ землище "Галата", гр. Варна. 
   - разглеждане на предложение от председателя на Общински съвет - 
Варна с вх. № ОС-6-4800(3)/21.11.2006 г. относно промяна в обхвата на 
"Проект за изграждане на мрежата от защитени зони "НАТУРА-2000" в 
България"; 
   - разглеждане на предложение от председателя на Общински съвет - 
Варна с вх. № ОС-6-9100(108)/21.11.2006 г.относно предприемане на 
действия във връзка с изграждане на "Търговски дом" в централната част на 
гр. Варна. 

Докл.: инж. Г. ТАШКОВ - Председател ПК 
"Архитектура, строителство, устройство, 
организация и развитие на територията на 
общината и населените места"  

  
  Общ брой присъстващи общински съветници - 43 
  
   Общински съвет - Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я : 
  
  4501-5.  На основание на чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, §1, ал. 3 от ДР 
на ЗУТ по предложение на Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-
9302/66/20.07.2006г., Общински съвет-Варна дава съгласие Кметът на 
Община Варна да предостави своите права да се произнася със заповеди на 
основание чл. 193, ал. 3 и ал. 4, вр. чл.210 от ЗУТ на Заместник Кмета но 
Община Варна доц. Борис Корновски. 
  

 /за - 42, против - 1, въздържали се - 1/ 
 



   4502-5.  1. На основание на чл. 129, ал.1 от ЗУТ и по предложение на 
Кмета на Община Варна с вх. № РД-6-9302/52/06.06.2006г., Общински съвет 
- Варна приема и одобрява План за регулация и застрояване на смесена 
обществено- обслужваща и производствено-складова зона "Зеленика" /СОП 
05.03/ землище Галата гр. Варна. 
   1) Решението по т.1 да се обяви в Държавен вестник на основание 
чл.129,ал.1 от ЗУТ. 
   2) Инженерната инфраструктура да бъде изградена в съответствие с 
изискванията на чл. 69 от ЗУТ /изм., ДВ, бр.65 от 2003г./ При изграждане и 
преструктуриране на промишлени и курортни зони и селищни образувания 
благоустройствените мероприятия, включително озеленяването, 
задължително се извършва от собствениците за тяхна сметка в рамките на 
урегулиран поземлен имот. Проводите и съоръженията на техническата 
инфраструктура могат да се изграждат за сметка на собствениците при 
условия и по ред, определени с наредба на Общинския съвет./ 
  
  4. Определя за кв. 5, следното ограничително условие - "Всички 
инвестиционни намерения в квартал 5 да се съгласуват с щаба на ВМС, във 
връзка със специфичния характер на дейността на съседното поделение на 
ВМС. 
   /резултати от поименно явно гласуване: 

 за - 34, против - 1, въздържали се - 8, отсъстват - 8/ 
  
   4503-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 
от ЗМСМА и във връзка със становище вх. рег. № ОС-6-4800/3/21.11.2006 г. 
от проектантския екип към ОУП Варна и по предложение от Председателя 
на Общински съвет - Варна с вх. № ОС-6-4800/3/21.11.2006 г., Общински 
съвет - Варна възлага на Председателя на Общински съвет-Варна да отправи 
писмено искане до Националния съвет по биологично разнообразие, до 
Министъра на околната среда и водите и до Министерския съвет на 
Република България да бъде разгледана възможността за изключване от 
обхвата на зоните със специална защита /ЗСЗ/, определени в проект 
"Изграждане на мрежата от защитени зони Натура 2000 в България" 
териториите, които са урбанизирани съгласно действащите общи 
устройствени планове - общ градоустройствен план /ОГП/ на гр. Варна и 
териториално-устройствен план /ТУП/ на община Варна, съгласно 
приложената справка за отделните територии и картен материал: 
   1. в ЗСЗ "Батова" - СО "Перчемлията", СО "Добрева чешма", СО 
"Телевизионна кула", с. Каменар; 
   2. в ЗСЗ "Варненско-Белославско езеро" - ЮПЗ "Острова", ЗПЗ-юг, 
"Леспорт" с. Казашко, Институт по хидродинамика; 
   3. в ЗСЗ "Галата" - м. "Зеленика", в.з. "Прибой", к.з. "Прибой", зона 
"Боровец - юг". 



  
 /за - 35, против - 0, въздържали се - 2/ 

  
   4504-5.  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет 
- Варна упълномощава Председателя на ОбС - Варна да предложи на 
групата народни представители от ІІІ Варненски многомандатен 
избирателен район да внесат предложение в Народното събрание за промяна 
на Закона за биологичното разнообразие, както следва: 
  - чл. 12, ал. 7 от Закона гласящ: "Заповедта по ал. 6 е окончателна и не 
подлежи на обжалване" да отпадне. 
   /за - 39, против - 1, въздържали се - 2/ 
  
   4505-5.  1. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с 
чл. 36, ал. 4 от Закона за устройство на териториятаи по предложение от 
Председателя на Общински съвет-Варна с вх. № ОС-6-
9100/108/21.11.2006г., Общински съвет-Варна предлага на Министъра на 
регионалното развитие и благоустройството да даде разрешение при 
разработване на ПУП- ПР и ПЗ за ПИ 1514 (стар № 514), с площ 2 915 кв.м., 
представляващ част от УПИ-І за търговски дом в кв. 39 по плана на 8-ми 
микрорайон на гр. Варна, община Варна, област гр. Варна и ПИ № 1876 
(стар № 13) с площ по документ за собственост 893 кв.м., а по скица 825 
кв.м., представляващ част от УПИ-І за търговски дом в кв. 39 по плана на 8-
ми микрорайон на гр. Варна, община Варна, област гр. Варна, при 
проектиране и изграждане на бъдещия магазин, да бъде допуснато 
отклонение от действащите нормативи за устройство и застрояване на 
централната градска част на гр.Варна ("Специфичните правила и нормативи 
за устройство и застрояване на територията на гр. Варна", Наредба № 7 от 
22.12.2003г. и установените с чл. 36 ал.1, ал. 2 и ал. 3 на ЗУТ), като бъде 
предвидено изграждане на висока сграда с височина - 30 м 
  

 2. При разработване на ПУП (ПР и ПЗ) и проект за търговски дом, 
Общински съвет гр. Варна допуска да бъде направена промяна на уличната 
регулация в частта непосредствено пред имотните граници на посочените в 
т. 1 поземлени имоти по продължение на ул. "Княз Ал. Батенберг", бул. 
"Княз Борис І" и ул. "Воден", по смисъла на чл. 108 ал. 3 от ЗУТ, като 
тротоарите се осигурят в рамките на първия етаж на сградата на търговския 
дом, което да даде възможност за обемно изграждане в тази част при 
спазване на съответните технически правила и норми. 
  
  3. При разработване на ПУП (ПР и ПЗ) и проект за търговски дом, 
Общински съвет гр. Варна допуска да бъде направена промяна на границите 
на ПИ 1876 като частта непосредствено пред имотната граница по 
продължение на ул. "Княз Ал. Батемберг", с допустима площ съгласно 



техническите правила и норми, бъде включена в новообразувания парцел и 
заплатена от собственика - "О2" ЕООД гр. София (о.т. 122-123), по реда и 
смисъла на чл. 15, ал. 5 от ЗУТ. 
  
  4. ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. Варна дава съгласие за промяна на 
регулацията на ПИ 1893, представляващ УПИ VІІІ-1893, кв. 39 по плана на 
8-ми м.р. на гр. Варна, с цел осигуряване на транспортен достъп (улична 
регулация) за обслужване на ПИ 1876 и ПИ 1514 от кв. 39 на 8-ми 
микрорайон на гр. Варна. 
  
  5. Във връзка с обстоятелството, че на терена, отреден за изграждане 
на търговски дом и около него са установени паметници на културата - 
археологически находки, защитени от Закона за паметниците на културата и 
музеите и не съществува възможност за реализацията на изискванията на чл. 
43 ал. 1 и ал.2 от ЗУТ на необходимияя брой паркоместа по норматив, 

 Общинския съвет гр. Варна дава съгласието си на основание чл. 21 
ал.1 т. 23 и чл. 17 ал.1 т. 6 и 9 от ЗМСМА за проучване, проектиране и 
изграждане на многоетажни паркинги от асансьорен тип под нивото на : 
   · ул. "Княз Борис І" в участъка от ул. "Шипка" на запад, до 
кръстовището на ул. "Воден", ул. "Колони" и ул. "Княз Борис І" 
включително. 
   · ул. "Мусала" в участъка от кръстовището на ул. "хан Аспарух" с ул. 
"Преслав" до кръстовището с ул. "Княз Батемберг". 
  6. На основание чл. 44, ал. 1, т. 7 ЗМСМА, възлага на Кмета на 
Община Варна изпълнението на решението, включително и процедурите по 
ЗУТ. 
   /за - 35, против - 0, въздържали се - 1/ 
  
 
 
 
 
        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
             В А Р Н А  
  ЛИ/ЛИ          _____________ /Б. ГУЦАНОВ/  
  
 
 
 
 
 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И         С Ъ В Е Т    -    В А Р Н А 

 
 

П Р О Т О К О Л 
№ 47 

от заседание, проведено на 01.11.2006 г. 
по точка шеста от дневния ред 

 
  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК 
"Младежки дейности и спорт" относно: 
  - отпускане на сумата от 1 600 лв. за награда на Даниела Любенова 
Йорданова, от СК "Черно море - Атлетик", за постигнато IІІ-то място на ЕП 
Лека атлетика - жени на 1 500 м.; 
  - отпускане на сумата от 1 300 лв. за награда на Димитър Георгиев 
Василев, СК "Черно море -Атлетик", като личен треньор на Даниела 
Любенова Йорданова; 
  - отпускане на сумата от 300 лв. за награда на Димитър Руменов 
Колев, от СК "Варна 60", за постигнато V-то място на ЕП сумо за юноши до 
21 г.; 
  - отпускане на сумата от 350 лв. за награда на Лидия Недева Николова, 
от СК "Джет", за постигнато III-то място на ЕП аерокикбокс - жени отборно; 
  - отпускане на сумата от 350 лв. за награда на Юлия Николова 
Николова, от СК "Джет", за постигнато III-то място на ЕП аерокикбокс - 
жени отборно; 
  - отпускане на сумата от 350 лв. за награда на Лилия Боянова 
Кърджиева, от СК "Джет", за постигнато III-то място на ЕП аерокикбокс - 
жени отборно; 

 - отпускане на сумата от 350 лв. за награда на Виктор Вионетков 
Великов, СК "Джет", като личен треньор на отбора по аерокикбокс; 
   - отпускане на сумата от 3 000 лв. за награда на Стойчо Славов 
Василев, Спортен модел клуб "Варна", за получени два сребърни медала на 
Световно първенство по корабомоделизъм - мъже; 
  - отпускане на сумата от 600 лв. за награда на Георги Владимиров 
Миров, Спортен модел клуб "Варна", за получен един сребърен медал на 
Европейско първенство по корабомоделизъм - юноши; 
   - отпускане на сумата от 1 000 лв. за награда на Владимир Георгиев 
Миров, Спортен модел клуб "Варна", за получен един сребърен медал на 
Европейско първенство по корабомоделизъм - мъже; 
  - отпускане на сумата от 1 000 лв. за награда на Сашко Любомиров 
Доковски, Спортен модел клуб "Варна", за получен един бронзов медал на 
Европейско първенство по корабомоделизъм - мъже; 



  - отпускане на сумата от 1 200 лв. за награда на Георги Александров 
Миров, Спортен модел клуб "Варна", като личен треньор на Георги Миров и 
Валентин Миров; 
  - отпускане на сумата от 300 лв. за награда на Наталия Стоянова 
Димитрова, СКО "Академик" за постигнато V-то място на Световно 
студентско първенство по ориентиране; 
  - отпускане на сумата от 300 лв. за награда на Димитър Николов 
Календжиев, СКО "Академик", като личен треньор на Наталия Димитрова. 
       Докл.: Т. МУТАФОВ - Председател ПК 

 "Младежки дейности и спорт"_ 
  
  Общ брой присъстващи общински съветници - 37 
  
   Общински съвет - Варна прие следните  

Р Е Ш Е Н И Я : 
  
   4506-6.  Общински съвет - Варна приема процедурното предложение 
на общинската съветничка Снежана Донева проектите за решения от ПК по 
младежки дейности и спорт да се гласуват анблок, като имената на 
наградените и сумите се оформят в приложение. 
  /за - 37, против - 0, въздържали се - 0/ 
  
   4507-6.  На основание чл. 21, ал. 1, т.6, т.8и т. 23 от ЗМСМА и чл. 12 
от Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори 
и длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 
през 2006 г. и по докладни записки на спортни клубове, Общински съвет - 
Варна решава да награди спортисти и треньори със суми, посочени в 
приложение към настоящото решение. 
  Посочените суми да бъдат отпуснати от предвидените финансови 
средства в т.VIII на общинска Програма "Спорт" - 2006 за награждаване по 
Наредбата за материално стимулиране на варненски спортисти, треньори и 
длъжностни лица постигнали високи спортни резултати на Световни и 
Европейски първенства, Световни и Европейски купи и световни рекорди 
през 2006 г. 
  На основание чл. 13 от Наредбата за материално стимулиране на 
варненски спортисти, треньори и длъжностни лица, постигнали високи 
спортни резултати на Световни и Европейски първенства, Световни и 
Европейски купи и Световни рекорди през 2006 г., Общински съвет - Варна 
възлага на Кмета на Община Варна да издаде заповеди в изпълнение на 
настоящото решение. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 32, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 19/ 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ   

  към решение № 4507-6(48)/22.11.2006 г.  
  
  1.  По докладназаписка № МДС-6-3500/210/26.10.2006 г., Общински съвет - 
Варна отпуска сумата от 1 600 лв. за награда на  Даниела Любенова 
Йорданова , от СК"Черно море - Атлетик",за постигнато IІІ-то място на ЕП 
Лека атлетика - жени на 1 500 м. - 1 600 лв. 
  
  2.  По докладна записка № МДС-6-3500/210/26.10.2006г. ,   Общински 
съвет - Варна отпуска сумата от 1 300 лв. за награда на  Димитър Георгиев 
Василев , СК"Черно море -Атлетик",като личен треньор на Даниела 
Любенова Йорданова. 
  
  3.  По докладна записка № МДС-6-9302/27/13.11.2006г. ,  Общински съвет - 
Варна отпуска сумата от 300 лв. за награда на  Димитър Руменов Колев , от 
СК"Варна 60",за постигнато V-то място на ЕП сумо за юноши до 21г. 
  
  4.  По докладна записка № МДС-6-9302/27/13.11.2006г. ,  Общински съвет - 
Варна отпуска сумата от 350 лв. за награда на  Лидия Недева Николова , от 
СК"Джет",за постигнато III-то място на ЕП аерокикбокс - жени отборно. 
  
  5.  По докладна записка № МДС-6-9302/27/13.11.2006г. ,  Общински съвет - 
Варна отпуска сумата от 350 лв. за награда на  Юлия Николова Николова , 
от СК"Джет",за постигнато III-то място на ЕП аерокикбокс - жени отборно. 
  
  6.  по докладна записка № МДС-6-9302/27/13.11.2006г. ,  Общински съвет - 
Варна отпуска сумата от 350 лв. за награда на  Лилия Боянова Кърджиева , 
от СК"Джет",за постигнато III-то място на ЕП аерокикбокс - жени отборно. 
  
  7.  По докладна записка № МДС-6-9302/27/13.11.2006г. ,   Общински съвет 
- Варна отпуска сумата от 350лв. за награда на  Виктор Вионетков Великов , 
СК"Джет",като личен треньор на отбора по аерокикбокс. 
  
  8.  По докладна записка № ОС-6-9302/241/15.11.2006г. ,  Общински съвет - 
Варна отпуска сумата от 3 000 лв. за награда на  Стойчо Славов Василев , 
Спортен модел клуб"Варна",за получени два сребърни медала на Световно 
първенство по корабомоделизъм - мъже. 
  
  9.  По докладна записка № ОС-6-9302/241/15.11.2006г. ,  Общински съвет - 
Варна отпуска сумата от 600 лв. за награда на  Георги Владимиров Миров , 
Спортен модел клуб"Варна",за получен един сребърен медал на Европейско 
първенство по корабомоделизъм - юноши. 



  
  10.  По докладна записка № ОС-6-9302/241/15.11.2006г. ,  Общински съвет 
- Варна решава да отпусне сумата от 1 000 лв. за награда на  Владимир 
Георгиев Миров , Спортен модел клуб"Варна",за получен един сребърен 
медал на Европейско първенство по корабомоделизъм - мъже. 
  
  11.  По докладна записка № ОС-6-9302/241/15.11.2006г., Общински съвет - 
Варна решава да отпусне сумата от 1 000 лв. за награда на Сашко 
Любомиров Доковски, Спортен модел клуб"Варна", за получен един 
бронзов медал на Европейско първенство по корабомоделизъм - мъже. 
  
  12.  По докладна записка № ОС-6-9302/241/15.11.2006г. ,  Общински съвет 
- Варна решава да отпусне сумата от 1 200лв. за награда на  Георги 
Александров Миров , Спортен модел клуб"Варна",като личен треньор на 
Георги Миров и Валентин Миров. 
  
  13.  По докладна записка № ОС-6-9302/241/15.11.2006г., Общински съвет - 
Варна решава да отпусне сумата от 300 лв. за награда на Наталия Стоянова 
Димитрова, СКО"Академик" за постигнато V - то място на Световно 
студентско първенство по ориентиране. 
  
  14.  По докладна записка № ОС-6-9302/241/15.11.2006г. ,  Общински съвет 
- Варна решава да отпусне сумата от 300лв. за награда на  Димитър Николов 
Календжиев , СКО"Академик",като личен треньор на Наталия Димитрова. 
  
 
 
 
 
 
        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
             В А Р Н А  
  ЛИ/ЛИ          _____________ /Б. ГУЦАНОВ/  
  
 
 
 
 
 



Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И         С Ъ В Е Т    -    В А Р Н А 

 
 

П Р О Т О К О Л 
№ 47 

от заседание, проведено на 01.11.2006 г. 
по точка седма от дневния ред 

 
 
   ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ПК "Култура, 
вероизповедания, медии" относно: 
   - приемане на "Списък на фестивалите и конкурсите, в чиято 
организация и финансиране е ангажирана Община Варна през 2007 г.".  
       Докл.: П. АНЧЕВ - Председател ПК 

     "Култура, вероизповедания, медии" 
  
  Общ брой присъстващи общински съветници - 39 
   
  Общински съвет - Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 
  
   4508-7.  На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 , чл. 
21., ал.1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 2 от ЗЗРК, Общинският съвет - 
Варна, приема "Списък на фестивалите и конкурсите, в чиято организация и 
финансиране е ангажирана Община Варна през 2007 г.", съгласно 
приложение 1. 
   /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 39, против - 0, въздържали се - 0, отсъстват - 12/ 
  
 
 
 
        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
             В А Р Н А  
  ЛИ/ЛИ          _____________ /Б. ГУЦАНОВ/  
  



 Приложение № 1 
  

С П И С Ъ К 
на фестивалите и конкурсите, в чиято организация и 

финансиране е ангажирана Община Варна през 2007 година 
  
   I.  ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ, ОРГАНИЗИРАНИ И ИЗЦЯЛО 
ФИНАНСИРАНИ ОТ ОБЩИНАТА: 
 1) Международен музикален фестивал "Варненско лято" 
 2) Международна лятна академия 
 3) ММХК "Проф. Георги Димитров" 
 4) Международно биенале на графиката. 
 5) Международни летни научни срещи. 
 6) Международен джаз-фестивал 
 7) Международен фолклорен фестивал. 
  
   II.  ФЕСТИВАЛИ И КОНКУРСИ, ПОДПОМАГАНИ ФИНАНСОВО 
ДО 50 % ОТ ОБЩОТО ИМ ФИНАНСИРАНЕ ОТ ОБЩИНАТА: 
 1) Фестивал на градската песен "Море и спомени". 
 2) Международен фестивал "Откритие" 
 3) Международен филмов фестивал" Любовта е лудост" 
 4) Клавирен конкурс за руска и българска музика. 
 5) Конкурс за изпълнение на чешка и словашка музика. 
 6) Клавирен конкурс "Фредерик Шопен" 
 7) Европейски фестивал на съвременната музика. 
 8) Международен театрален фестивал "Варненско лято" 
 9) Фестивал на етносите 
  
   III.  Община Варна може да финансира до 25 % от общия им бюджет 
фестивали и конкурси на районите или на съставните на общината населени 
места при представен проект и подробна план-сметка. Средствата се 
отпускат от бюджета на функция "Култура". 
  През 2007 година Община Варна няма да организира, съорганизира, 
финансира и съфинансира фестивали и конкурси, невключени в този списък. 
  
  Списъкът е приет от Общинският съвет с решение № 4508-
7(48)/22.11.2006 г. 
  
 
 
        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
             В А Р Н А  
  ЛИ/ЛИ          _____________ /Б. ГУЦАНОВ/   



 
 

Препис-извлечение! 
О Б Щ И Н С К И         С Ъ В Е Т    -    В А Р Н А 

 
П Р О Т О К О Л 

№ 47 
от заседание, проведено на 01.11.2006 г. 

по точка осма от дневния ред 
 
 
  ОТНОСНО: Разглеждане на предложения за решения от ВрК 
"Структури и общинска администрация" относно: 
   - промяна в структурата на районните администрации.  
      Докл.: Я. КОРЕНЧЕВ - Председател ВрК 

 "Структури и общинска администрация" 
  

 Общ брой присъстващи общински съветници - 40 
  Общински съвет - Варна прие следното 

Р Е Ш Е Н И Е : 
  
   4509-8.  На основание чл. 36 от "Правилник за организацията и 
дейността на общинския съвет - Варна, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация", Общински съвет - 
Варна решава проекто-решението от ВрК "Структури и общинска 
администрация" относно разглеждане на предложение на кметовете на р-н 
"Одесос", "Вл. Варненчик", "Приморски", "Аспарухово", "Младост" с вх. № 
ОС-6-1000(75)/21.11.2006 г. да отпадне от разглеждане на ХХХХVІІІ-то 
заседание на Общински съвет - Варна. 
  /резултати от поименно явно гласуване: 
  за - 23, против - 3, въздържали се - 14, отсъстват - 11/ 
  
 
 
        ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
             В А Р Н А  
  ЛИ/ЛИ          _____________ /Б. ГУЦАНОВ/  
  


